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Враховуючи, що основною метою Національної суспільної телерадіокомпанії 

України є захист свободи слова в Україні (надалі – Суспільний мовник), надання 

суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну і світ, налагоджування 

громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської 

відповідальності, зміцнення української мови та культури, особистості та народу України 

(п.8 Статуту ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»). 

Залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-

політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню 

громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, на 

отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення 

суспільних питань (п.9 Статуту ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України»). 

Громадська думка зауважує [Суспільне мовлення в Україні: історія створення та 

виклики, 2018], 

- Комплекс викликів, із якими стикається Суспільне мовлення посилюється також 

низькою обізнаністю політичних еліт про необхідність існування Суспільного 

мовника, засади його роботи, невпевненість еліт у спроможності мовника 

забезпечити політично незаангажовану редакційну політику.  

- В умовах консервації українського телерадіопростору в руках олігархів, стрімкого 

зростання кількості нішевих інформаційних телеканалів, при виявленні численних 

порушень стандартів журналістики в новинах приватних мовників, які відбивають 

позицію власника медіа та виступають інструментами лобіювання політичних 

інтересів, Суспільне може стати (і вже стає) важливим елементом забезпечення 

демократії в Україні. Це підкреслює необхідність проведення широкої 

інформаційної кампанії як серед широких верств населення, так і серед 

представників політичних партій, народних депутатів, працівників органів 

виконавчої влади з метою роз’яснення місії та ролі Суспільного мовлення в 

демократичному суспільстві та створення сприятливіших умов для його розвитку. 

 

Враховуючи вищевикладене та досвід із реалізації проектів в рамках популяризації 

демократії, просування належного врядування, маючи гарні комунікаційні навички, 

знання українського політичного, медійного та громадянського суспільства, значного 

експертного потенціалу, в тому числі у сфері місцевого самоврядування, у разі обрання 

мене членом Наглядової ради НСТУ, я проваджуватиму мету та всебічне дотримання 

принципів та завдань, які покладені на Суспільного мовника державою та, яких очікує від 

нього українське суспільство.  

 

Так, як я глибоко переконаний, що від наявності потужного Суспільного мовника 

виграє кожен. Особливо в умовах високої політичної турбулентності України. 
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