
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1582 

 

10.12.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 32 

 

Про допуск громадських об’єднань та асоціацій 

до участі в Конференції з обрання члена 

Наглядової ради НСТУ у сфері забезпечення 

прав національних меншин 

 

Розглянувши перелік громадських об’єднань та асоціацій, рекомендованих 

Громадською комісією з питань проведення Конференцій до участі в Конференції 

з обрання члена Наглядової ради НСТУ у сфері забезпечення прав національних 

меншин, 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 (і 

змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за 

№ 679/27124, статтею 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», 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 і допустити громадські об’єднання та асоціації до участі в 

Конференції у сфері забезпечення прав національних меншин як такі, що 

відповідають вимогам статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», а саме: 

- Федерація грецьких товариств України (ФГТУ); 

- Громадська організація «Всеукраїнське товариство месхетинських турок 

«ВАТАН»; 

- Конгрес національних громад України; 

- Громадська організація «Мелітопольське національно культурне 

караїмське товариство «Джамаат»; 

- Громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр»; 

- Громадська організація «Ель-Чєбєр»; 

- Громадська організація «Всеукраїнська асамблея татар»; 



 

- Bceyкpaїнcькa громадська органiзацiя «Нацiональний конгрес вipмeн 

України»; 

- Громадська організація «Грузинсько-український культурно-мистецький 

центр»; 

- Громадська організація «Рада національних спільнот України»; 

- Громадська організація «Рома України «Терніпе»; 

- Громадська організація «Всеукраїнська асоціація корейців». 

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

суспільного мовлення повідомити про це рішення громадські об’єднання та 

асоціації шляхом направлення повідомлень на адреси електронної пошти, 

зазначені в заявах на участь, і оприлюднити це рішення та перелік об’єднань, які 

мають право взяти участь у Конференції у сфері забезпечення прав національних 

меншин, на офіційному вебсайті 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 члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


