
Додаток  

до рішення Національної ради 

11.12.2014 № 1393 
 

 

ПЕРЕЛІК  

об’єднань, допущених до участі у Конференціях 

 

у сфері освіти: 

1. ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування»; 

2. МГО «Фонд якісної політики»; 

3. ВМГО «Студентська республіка»; 

4. ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»; 

5. ВГО «Союз гагаузів України»; 

6. ВГО «Товариство «Знання» України»; 

7. МГО «Місія Духу Святого»; 

 

у сфері науки: 

1. ВГО «Спілка Буровиків України»; 

2. ВГО «Асоціація політичних психологів України»; 

3. ВГО «Асоціація українських правників»; 

 

у сфері фізичного виховання та спорту: 

1. ГО «Автомобільна федерація України»; 

2. Всеукраїнська спортивна організація «Федерація стрільби України»; 

3. Всеукраїнська молодіжна організація «СВІМ»; 

4. Спілка громадських організацій «Спортивний комітет України»; 

5. ВГО «Федерація баскетболу України»; 

6. ВГО «Національний олімпійський комітет України»; 

 

у сфері журналістики: 

1. МГО «Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа»; 

2. ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників»; 

3. МГО «Європейська Медіа Платформа»; 

4. Національна спілка журналістів України; 

5. Всеукраїнська професійна спілка «Незалежна медіа-профспілка України»; 

6. ГО «Співдружність працівників рекламно-інформаційних видань України»; 

7. МГО «Інтерньюз-Україна»; 

 

у правозахисній сфері: 

1. ВГО «Асоціація правників України»; 

2. Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини»; 

3. ВГО «Рада юристів України»; 

4. МГО «Інтернаціональний Союз»; 

5. ВГО «Комітет виборців України»; 
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у сфері захисту інтересів дітей та молоді: 

1. ВМГО  «Молодь Демократичного Альянсу»; 

2. Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій «Християнська 

Асоціація Молодих Людей України»; 

3. ВГО «Путівка в життя»; 

4. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Україна для життя»; 

5. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»; 

6. ВМГО «Соціальна ініціатива»; 

7. ВМГО «Національна організація скаутів України»; 

8. ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»; 

9. ГО «Конгрес національних громад України»; 

 

у творчій сфері: 

1. ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція»; 

2. Національна спілка кінематографістів України; 

3. Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка; 

4. Національна спілка фотохудожників України; 

 

у сфері місцевого самоврядування: 

1. ВГО  «Асоціація сприяння самоорганізації населення»; 

2. ВГО «Екологія та соціальний захист України»;  

3. Спілка громадських організацій «Асоціація земляцьких організацій «Рада 

земляцтв областей та регіонів України»; 

 

у сфері захисту прав осіб з особливими потребами: 

1. ВГО «Національна Асамблея інвалідів України»; 

2. МГО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму  «Дитина з майбутнім»; 

3. ВГО інвалідів користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР»; 

4. ВГО «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і 

фізичного розвитку»;  

5. ВГО «Спортивна федерація незрячих України»; 

6. ВМГО інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії»; 

7. Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів України»; 

8. ВГО онкоінвалідів «Разом проти раку»; 

9. ВГО інвалідів «Група активної реабілітації»; 

10. ВМГО студентів – інвалідів «Гаудеамус»;  

11. ВГО інвалідів «Українське товариство глухих»; 

12. ВГО «Українське товариство сліпих»; 

13. ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною 

недостатністю». 
 

 

Начальник відділу зв’язків  

з громадськими організаціями, громадськістю  

та діяльності суспільного мовлення                                   /підпис/                Т. Кравченко  

 


