
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1427 

 

17.09.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

 

Про недопуск до участі в Конференції у сфері 

забезпечення прав національних меншин  

Всеукраїнської спілки громадських 

організацій «Конгрес Ромен України» 

 
 

Відповідно до частини четвертої статті 8 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, розглянувши перелік 

рекомендованих об’єднань, внесений Громадською комісією з питань 

проведення Конференцій, керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Врахувати рекомендації Громадської комісії з питань проведення 

Конференцій та не допустити до участі в Конференції у сфері забезпечення 

прав національних меншин Всеукраїнську спілку громадських організацій 

«Конгрес Ромен України» як таку, що не відповідає вимогам статті 8 Закону 

України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а саме, у 

зв’язку з відсутністю активної діяльності у сфері забезпечення прав 

національних меншин упродовж останніх трьох років (згідно з відомостями,  

зазначеними в поданій заяві, інформацією, отриманою з відкритих джерел та 

при особистому спілкуванні із членами Громадської комісії). У заяві немає 

інформації про реалізовані проекти, проведені заходи, друковані та електронні 

видання, інших членів об’єднання. 

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

суспільного мовлення повідомити про це рішення громадське об’єднання 

шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в 

заяві на участь, і оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради. 



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

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення і юридичне 

управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк. 
 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 


