
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 82 

 

30.01.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 
Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 17.09.2020 № 1067 
 

 

Про продовження терміну прийому заяв  

на участь у Конференціях громадських об’єднань 

та асоціацій, що діють у сферах фізичного виховання та спорту, 

журналістики, місцевого самоврядування 

 

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

радіомовлення України», врахувавши звернення від ГО «Платформа прав 

людини» (вх. № 24/37 від 21.01.2020) та рекомендацію Громадської комісії з 

питань проведення Конференцій щодо продовження терміну прийому заяв від 

громадських об’єднань та асоціацій, що діють у сферах фізичного виховання та 

спорту, журналістики, місцевого самоврядування, керуючись Порядком 

проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів 

Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, затвердженим 

рішенням Національної ради від 21.05.2015 № 707, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124 (зі змінами), та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Продовжити термін прийому заяв на участь у Конференціях громадських 

об’єднань та асоціацій, що діють у сферах фізичного виховання та спорту, 

журналістики, місцевого самоврядування до 17.02.2020. 

2. Внести зміни до Календарного плану підготовки та проведення  

Конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері місцевого 

самоврядування, затвердженого рішенням Національної ради від 05.12.2019 

№ 2035, і до Календарного плану підготовки та проведення Конференцій 

громадських об’єднань та асоціацій у сферах фізичного виховання та спорту і 



 

журналістики, затвердженого рішенням Національної ради від 20.12.2019 № 2245, 

виклавши їх у новій редакції (додаються). 

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

суспільного мовлення оприлюднити: оголошення про продовження терміну 

прийому заяв на участь у Конференціях громадських об’єднань та асоціацій у 

сферах фізичного виховання та спорту, журналістики, місцевого самоврядування; 

Календарний план підготовки та проведення  Конференції громадських об’єднань 

та асоціацій у сфері місцевого самоврядування; Календарний план підготовки та 

проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій у сферах фізичного 

виховання та спорту і журналістики на офіційному веб-сайті Національної ради. 

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

організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне управління. 

5. 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/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Національної ради 

30.01.2020 № 82 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

підготовки та проведення Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій  

у сфері місцевого самоврядування 

 

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

асоціацій на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері 

місцевого самоврядування (далі – Конференція) на офіційному веб-сайті 

Національної ради. 

 

      Національна рада. 

 

      3 лютого 2020 року 

 

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

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства 

культури, молоді і спорту України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства розвитку громад та територій України з проханням розмістити на 

своїх офіційних веб-сайтах оголошення про прийняття заяв громадських 

об’єднань та асоціацій на участь у Конференції. 

 

      Національна рада. 

 

      3 лютого 2020 року 

 

3. Отримання в письмовій та електронній формі заяв на участь у Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій у сфері місцевого самоврядування для 

обрання члена Наглядової ради НСТУ, витягів із Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копій 

установчих документів громадських об’єднань та асоціацій, витягів із протоколу 

засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання. 

 



 

      Національна рада.  

 

      3 – 17 лютого 2020 року 

 

4. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради заяв на участь у 

Конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері місцевого 

самоврядування для обрання члена Наглядової ради НСТУ, витягів із Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, копій установчих документів громадських об’єднань та асоціацій, 

витягів із протоколу засідання керівного органу об’єднання (асоціації) щодо 

обрання керівника об’єднання (асоціації). 

 

      Національна рада.  

 

      3 – 19 лютого 2020 року 

 

5. Здійснення Громадською комісією з питань підготовки та проведення 

Конференцій 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 підготовки 

      та проведення Конференцій. 

 

      17 лютого – 2 березня 2020 року 

 

6. 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 Конференції. 

 

      Національна рада. 

 

      27 лютого – 5 березня 2020 року 

 

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

участі в Конференції та рішення про недопуск до участі в Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій, що не відповідають статті 8 Закону України 

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».  

 

      Національна рада. 

 

      4 – 12 березня 2020 року 



 

 

8. Оприлюднення переліку громадських об’єднань та асоціацій, які мають 

право взяти участь у Конференції, на офіційному веб-сайті Національної ради та 

направлення їм повідомлень на адреси електронної пошти. 

 

      Національна рада. 

 

      5 – 13 березня 2020 року 

 

9. Подання до Національної ради кандидатур для включення до складу 

Наглядової ради НСТУ. 

 

      Громадські об’єднання та асоціації. 

 

      16 – 22 березня 2020 року 

 

 

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

програм кандидатів. 

 

      Національна рада. 

 

      16 – 24 березня 2020 року 

 

 

11. Попередня перевірка кандидатур від громадських об’єднань та асоціацій 

до складу Наглядової ради НСТУ. 

 

      Національна рада. 

        

      23 – 27 березня 2020 року 

 

 

12. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради інформації про 

місце та час проведення Конференції, 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. 

 



 

      30 березня – 9 квітня 2020 року 

 

 

 

13. Проведення Конференції у сфері місцевого самоврядування. 

 

      Національна рада. 

 

     6 – 15 квітня 2020 року 

 

 

14. Розгляд протоколу Конференції та ухвалення рішення про обрання членом 

Наглядової ради НСТУ кандидата від громадських об’єднань та асоціацій. 

 

      Національна рада. 

 

      16 – 23 квітня 2020 року 

 

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та  

діяльності суспільного мовлення    /підпис/  Т. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення Національної ради 

30.01.2020 № 82 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

підготовки та проведення Конференцій 

громадських об’єднань та асоціацій  

у сферах фізичного виховання та спорту і журналістики 

  

 

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

асоціацій на участь у Конференціях громадських об’єднань та асоціацій у сферах 

фізичного виховання та спорту і журналістики (далі – Конференції) на офіційному 

веб-сайті Національної ради. 

 

      Національна рада. 

 

      3 лютого 2020 року 

 

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

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства 

культури, молоді і спорту України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства розвитку громад та територій України з проханням розмістити на 

своїх офіційних веб-сайтах оголошення про прийняття заяв громадських 

об’єднань та асоціацій на участь у Конференціях. 

 

      Національна рада. 

 

      3 лютого 2020 року 

 

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

Конференціях громадських об’єднань та асоціацій у сферах фізичного виховання 

та спорту і журналістики для обрання членів Наглядової ради НСТУ, витягів із 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, копій установчих документів громадських об’єднань та 

асоціацій, витягів із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо 

обрання керівника об’єднання. 



 

 

      Національна рада.  

 

      3 – 17 лютого 2020 року 

4. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради заяв на участь у 

Конференціях громадських об’єднань та асоціацій у сферах фізичного виховання 

та спорту і журналістики для обрання членів Наглядової ради НСТУ, витягів із 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, копій установчих документів громадських об’єднань та 

асоціацій, витягів із протоколу засідання керівного органу об’єднання (асоціації) 

щодо обрання керівника об’єднання (асоціації). 

 

      Національна рада.  

 

      3 – 19 лютого 2020 року 

 

5. Здійснення Громадською комісією з питань підготовки та проведення 

Конференцій 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 підготовки 

      та проведення Конференцій. 

 

      17 лютого – 2 березня 2020 року 

 

6. 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. 

 

      27 лютого – 5 березня 2020 року 

 

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

участі в Конференціях 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. 

 

      4 – 12 березня 2020 року 



 

 

8. 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. 

 

      5 – 13 березня 2020 року 

 

9. Подання до Національної ради кандидатур для включення до складу 

Наглядової ради НСТУ. 

 

      Громадські об’єднання та асоціації. 

 

      16 – 22 березня 2020 року 

 

 

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

програм кандидатів. 

 

      Національна рада. 

 

      16 – 24 березня 2020 року 

 

 

11. Попередня перевірка кандидатур від громадських об’єднань та асоціацій 

до складу Наглядової ради НСТУ. 

 

      Національна рада. 

        

      23 – 27 березня 2020 року 

 

 

12. 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. 

 



 

      30 березня – 9 квітня 2020 року 

 

 

13. Проведення Конференцій у сферах фізичного виховання та спорту і 

журналістики. 

 

      Національна рада. 

 

     6 – 15 квітня 2020 року 

 

 

14. Розгляд протоколів Конференцій та ухвалення рішення про обрання 

членами Наглядової ради НСТУ кандидатів від громадських об’єднань та 

асоціацій. 

 

      Національна рада. 

 

      16 – 23 квітня 2020 року 

 

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та  

діяльності суспільного мовлення    /підпис/  Т. Кравченко 

 

 
 


