
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1664 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про внесення змін до  Календарного плану  

підготовки та проведення Конференцій  

громадських об’єднань та асоціацій  

у сферах освіти та науки,  

забезпечення прав національних меншин,  

захисту інтересів дітей та молоді,  

творчій сфері, захисту прав осіб з особливими потребами 

 

На виконання статей 8 – 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», 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 (із змінами), частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Календарного плану підготовки та проведення 

Конференцій громадських об’єднань та асоціацій у сферах освіти та науки, 

забезпечення прав національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, 

творчій сфері, захисту прав осіб з особливими потребами, затвердженого 

рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1442 «Про внесення змін до 

Календарного плану підготовки та проведення Конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій у сферах освіти та науки, забезпечення прав національних 

меншин, захисту інтересів дітей та молоді, творчій сфері, захисту прав осіб з 

особливими потребами», виклавши пункти 14 – 15  у новій редакції: 

 



 

«14. Проведення Конференцій у сферах освіти та науки, забезпечення прав 

національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, творчій сфері, захисту 

прав осіб з особливими потребами.  

 

Національна рада.  

 

25 січня – 5 лютого 2021 року 

  

15. Розгляд протоколів Конференцій та ухвалення рішення про обрання членами 

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

 

Національна рада.  

 

8 – 12 лютого 2021 року». 

 

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

суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті 

Національної ради. 

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

організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 


