
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1512 

 

01.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

 

Про внесення змін до 

Календарного плану підготовки  

та проведення Конференцій 

 

 

Відповідно до статей 8 – 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», Порядку проведення конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

та припинення їхніх повноважень, затвердженого рішенням Національної ради 

від 21.05.2015 № 707, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

09.06.2015 за № 679/27124, враховуючи Указ Президента України від 14 жовтня 

2014 року № 806/2014 «Про День захисника України», керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада     

 

вирішила: 

1. Внести зміни до Календарного плану підготовки та проведення 

Конференцій, затвердженого рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 09.07.2015 № 984 «Про затвердження 

календарного плану підготовки та проведення Конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій на 2015 рік», виклавши пункт 14 у новій редакції: 

«14. Проведення Конференцій. 

 

       Національна рада. 

 

У сферах:        

 освіти та науки – 12 жовтня 2015 року; 

 фізичного виховання та спорту – 16 жовтня 2015 року; 

 журналістики, забезпечення прав національних меншин – 19 жовтня  

2015 року; 

 правозахисній – 21 жовтня 2015 року; 

 захисту інтересів дітей та молоді – 23 жовтня 2015 року; 

 творчій – 26 жовтня 2015 року; 

 місцевого самоврядування – 28 жовтня 2015 року; 



 захисту прав осіб з особливими потребами – 30 жовтня 2015 року.». 

 

2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити Календарний план підготовки та 

проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій на 2015 рік на 

офіційному веб-сайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне 

управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк. 
 

 

Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/  К. Котенко 

 
 

 


