ЗВІТ
Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
про роботу у 2018 році
Протягом 2018 року Наглядова рада працювала у складі 5 фізичних осіб - членів
Наглядової ради, обраних 27 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі також «Товариство»).
На засіданні Наглядової ради Товариства 11 травня 2018 року Головою Наглядової
ради було обрано Бойко Ігоря Івановича, а заступником голови Наглядової ради Товариства Фурзикову Діану Володимирівну.
Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України,
Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми
документами Товариства.
Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист
інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю
Керівника Товариства та інших членів Виконавчого органу Товариства (Дирекції) в цілому.
Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року було проведено 53 засідання, на
яких було розглянуто 76 питань, які згідно зі Статутом та іншими внутрішніми
нормативними документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради
Товариства.
З розглянутих Наглядовою радою Товариства питань на засіданнях у 2018 році
прийняті відповідні рішення, які оформлені протоколами, один з оригінальних екземплярів
яких направлявся Виконавчому органу Товариства.
У період виконання Наглядовою радою Товариства покладених на неї повноважень,
останньою здійснювався постійний моніторинг діяльності Виконавчого органу Товариства в
частині контролю за виконанням фінансового плану, інвестиційної програми та технікоекономічних показників діяльності Товариства, досліджувався стан охорони праці та
виробничого травматизму на обладнанні Товариства.
У вересні 2018 року Наглядовою радою внесено зміни до трудового контракту з
Генеральним директором Поліщуком Андрієм Леонідовичем, якими подовжено термін дії
трудового контракту із ним до 15 вересня 2019 року.
Відповідно до своєї компетенції. Наглядовою радою за зверненнями Дирекції були
прийняті рішення, які відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та
внутрішнім нормативним документам Товариства. Відповідні рішення забезпечують
інтереси акціонерів і Товариства, а також позитивно впливають на його роботу. Жодне з них
не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.
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