
 Додаток 1  
 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 
 обрання членів Наглядової ради 
 Публічного акціонерного товариства 
 “Національна суспільна  
 телерадіокомпанія України” 
 та припинення їхніх повноважень  
 (пункт 3 розділу ІІ) 

 
 

ЗАЯВА  
на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
 
Найменування Громадська організація «ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНІСТЬ» 
 
Статус Громадська організація  
 
Сфера діяльності            захисту інтересів дітей та молоді                                                                                        
. 

                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 
 
Дата реєстрації 17.10.1995 
 
Місцезнаходження та контактні дані  04050, м.Київ, вул. Академіка Ромоданова, 
6/29, оф.45, souspilnistfoundation@gmail.com, тел. (044) 483 03 72 
                                                                                               (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 
 
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів об’єднання: 
Наглядова рада: Буценко Олександр Алімович, Звіжинський Анатолій Євгенович, 
Панчишин Ігор Зіновійович.  
Правління: Даниленко Сергій Іванович, Петрів Тарас Іванович, Грицюк Ніна 
Дмитрівна, Нестеряк Юрій Васильович, Бондаренко Олена Георгіївна.  
Ревізор: Прокопенко Тимофій Юрійович. 
 
Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 
заяви на участь у Конференції:  
Протягом останніх років Фундація реалізує головні напрямки діяльності: підтримка 
молодої інтелектуальної еліти суспільства, посилення професійного розвитку та 
міжрегіональних зв’язків молодих журналістів. 
 
Перелік реалізованих проектів:  

 Підвищення кваліфікації молодих журналістів. Період: 2015 – 2020. 
Результати: журналістську інтернатуру пройшли 285 студентів. 
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 Зміни очима молодих: як писати про реформи цікаво. Період: серпень 2018 – 
лютий 2019. Результати: проведено 10 лекцій та конкурс кращих 
журналістських матеріалів. 

 
Проведені заходи: 

 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 10-24.05.2018; 
 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 16-30.08.2018; 
 Молодіжний форум #UkraineOpenStories, 25.08.2018; 
 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 28.02 – 14.03.2019; 
 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 14-28.05.2020; 
 Молодіжний форум #Media Challenges 2019, 24-25.08.2019; 
 Студентська сесія  «Хабу медіа мобільності», 24.10-07.11.2019; 
 Фінал онлайн-дебатів для молоді Луганської та Донецької областей 

«Відповідальне лідерство», 8-9.12.2019; 
 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 14-28.07.2020 
 Студентська сесія «Хабу медіа мобільності», 16-30.09.2020 

 
Друковані та електронні видання: Формат 21, format21.org 
 
Інформація про керівника   
Даниленко Сергій Іванович, 1966 р.н., кандидат філологічних наук, доцент. 
Закінчив 1992 ф-т журналістики Київ. ун-ту за фахом журналіст-міжнародник. Канд. дис. 
«Журналістські методи забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі преси 
Німеччини)» (1997), докт дис. «Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної 
революції: концептуально-теоретичні та поліико-прикладні аспекти» (2011). Працював 
спецкором відділу міжн. інформації газети ВР України «Голос України» (1992-95), на різн. 
посадах у держ. органах (1997-2002). Службовець 7 рангу. У Київ. ун-ті: 1996-97 наук. 
співроб. Ін-ту журналістики; 2002-07 доц. каф. міжн. комунікації та зв’язків з 
громадськістю, у 2007-2012 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 доц каф. 
міжнародних медіа-комунікацій та комунікативних технологій. Шеф-редактор газети ІМВ 
«Міжнародник», керівник творчої майстерні «Міжнародна журналістика». Напрями наук. 
діяльності: міжн. журналістика, міжн. медіа-комунікації, інформ. політика України, 
діяльність нац. ЗМІ, вплив комунікативних технологій на формування громадян. 
суспільства, теорія масової комунікації, європ. мас-медіа. Нагороджений медаллю «За 
відвагу» (1986) та Почесною грамотою ВР СРСР (1988). Автор понад 50 наук. праць. 
Голова правління ГО «Фундація Суспільність». 
 
Інформація про інших членів: 
Петрів Тарас Іванович, 1968 р.н., кандидат філологічних наук, доцент. 
Закінчив 1992 ф-т журналістики, 1997 асп-ру, 2011 докторантуру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. 
ун-ті: 1998–2000 асист., з 2000 доцент., у 2003–05 зав. каф. міжнародної журналістики ІЖ. З 
2008 докторант ІЖ. Кандидат дис. «Проблеми європейських інтеграційних процесів у 
сучасному інформаційному контексті» (1997). Напрями наук. досліджень: міжн. 
журналістика, глобалізація інформ. потоків, медіа та європ. інтеграційні процеси, 
соціокульт. комунікативістика. Викладає курси: вступ до спеціальності «міжн. 
журналістика», міжн. журналістика, журналіст. фах. Президент громад. наук. фундації 
«Суспільність», член Громад. Ради з питань свободи слова та інформації при комітеті ВР 
України, член редколегії літ. альманаху «Святий Володимир», наук. видання «Політика і 
публіцистика»; співред. міжн. журналу «Формат 21», куратор навч. видань «Журналіст  
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