
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Національної ради  

09.07.2015 № 984 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

підготовки та проведення Конференцій 

громадських об’єднань та асоціацій на 2015 рік  

 

1. Формування та затвердження складу Громадської комісії з питань 

проведення Конференцій. 

 

       Національна рада. 

 

       9 липня 2015 року 

 

2. Розміщення оголошення про прийняття заяв громадських об’єднань та 

асоціацій на участь у Конференціях на офіційному веб-сайті Національної 

ради. 

 

       Національна рада. 

 

       9 липня 2015 року 

 

3. Звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства 

культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини з проханням розмістити на своїх офіційних веб-

сайтах оголошення про прийняття заяв громадських об’єднань та асоціацій 

на участь у Конференціях. 

 

       Національна рада. 

 

       9 липня 2015 року 

 

4. Отримання в письмовій та електронній формі заяв на участь у 

Конференціях громадських об’єднань та асоціацій для обрання членів 

Наглядової ради НСТУ, копій свідоцтв про реєстрацію та статуту 

громадського об’єднання, витягу із протоколу засідання керівного органу 

об’єднання щодо обрання керівника об’єднання. 

 

       Національна рада.  
 

       27 липня – 10 серпня 2015 року 
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5. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради заяв на 

участь у Конференціях громадських об’єднань та асоціацій для обрання 

членів Наглядової ради НСТУ, копій свідоцтв про реєстрацію та статуту 

громадського об’єднання, витяг із протоколу засідання керівного органу 

об’єднання щодо обрання керівника об’єднання. 

 

       Національна рада.  
 

       27 липня – 12 серпня 2015 року 

 

 

6. Здійснення оцінки відповідності громадських об’єднань та асоціацій 

вимогам, визначеним Законом України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», внесення нею відповідних рекомендацій 

Національній раді.  

 

       Громадська комісія з питань 

       проведення Конференцій. 

 

       11-24 серпня 2015 року 

 

 

7. Сповіщення громадських об’єднань та асоціацій про дату і час 

засідання, під час якого ухвалюватиметься рішення про допуск громадських 

об’єднань та асоціацій до участі в Конференціях. 

 

       Національна рада. 

 

       21 серпня 2015 року 

 

 

8. Ухвалення рішення про допуск громадських об’єднань та асоціацій до 

участі в Конференціях окремо за кожною сферою діяльності та рішення про 

недопуск до участі в Конференціях громадських об’єднань та асоціацій, що 

не відповідають статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України».  

 

 

       Національна рада. 

 

       27 серпня 2015 року 
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9. Оприлюднення переліку громадських об’єднань та асоціацій, які 

мають право взяти участь у Конференціях, на офіційному веб-сайті 

Національної ради та направлення їм повідомлень на адреси електронної 

пошти. 

 

       Національна рада. 

 

       28 серпня 2015 року 

 

 

10. Подання до Національної ради кандидатур для включення до складу 

Наглядової ради НСТУ. 

 

       Громадські об’єднання та асоціації. 

 

       31 серпня – 4 вересня 2015 року 

 

 

11. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради заяв та 

програм кандидатів. 

 

       Національна рада. 

 

       31 серпня – 8 вересня 2015 року 

 

 

12. Попередня перевірка кандидатур від громадських об’єднань та 

асоціацій до складу Наглядової ради НСТУ. 

 

       Національна рада. 

        

       7-11 вересня 2015 року 

 

 

13. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради 

інформації про місце та час проведення Конференцій, а також направлення 

повідомлень на адреси електронної пошти громадських об’єднань та 

асоціацій, які згідно з рішенням Національної ради мають право делегувати 

представників до складу Наглядової ради НСТУ. 

 

       Національна рада. 

 

       16 вересня – 2 жовтня 2015 року 
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14. Проведення Конференцій. 

 

       Національна рада. 

 

У сферах:        

 освіти та науки – 21 вересня 2015 року; 

 забезпечення прав національних меншин – 23 вересня 2015 року; 

 фізичного виховання та спорту – 25 вересня 2015 року; 

 журналістики – 28 вересня 2015 року; 

 правозахисній – 30 вересня 2015 року; 

 захисту інтересів дітей та молоді – 2 жовтня 2015 року; 

 творчій – 5 жовтня 2015 року; 

 місцевого самоврядування – 7 жовтня 2015 року; 

 захисту прав осіб з особливими потребами – 9 жовтня 2015 року. 

 

 

15. Розгляд протоколів Конференцій та ухвалення рішення про обрання 

членами Наглядової ради НСТУ кандидатів від громадських об’єднань та 

асоціацій, затвердження складу Наглядової ради НСТУ. 

 

        Національна рада. 

 

       15 жовтня 2015 року 

 

 

 

 

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та  

діяльності суспільного мовлення                                 /підпис/             Т. Кравченко 
 

 

 

 

 

 


