
Програма кандидата  

в члени наглядової ради НСТУ  

                   Глібовицького Євгена  

На мою думку, друга каденція буде важливою як каденція розбудови спроможності 

Суспільного мовлення після того як чинна команда уможливила саме функціонування 

НСТУ, здійснила складний та болісний перехід від державного до суспільного мовника, 

створила стартові умови для появи нової якості контенту, встановила високий стандарт 

різносторонньої представленості та рівновіддаленості Суспільного.  

У випадку обрання я продовжу сумлінно виконувати обов’язки члена наглядової ради, для 

чого організую свої обов’язки за основним місцем роботи та інші зобов’язання таким 

чином, щоб Суспільне мовлення могло отримувати належну увагу як за кількістю часу, так і 

за глибиною мого занурення в справи. В наступній каденції я планую продовжувати 

працювати в комітеті наглядової ради з питань призначень та винагород.  

Під час другої каденції наглядової ради НСТУ мої змістовні пріоритети будуть такими:  

● Забезпечити плавний та професійний перехід від правління першої каденції через 

обрання нового голови правління  

● Постійно відстоювати незалежність та інклюзивність Суспільного мовлення як 

системи контенту, каналів та платформ, що працюють на спільні інтереси 

українського суспільства  

● Утверджувати чинну місію Суспільного мовлення як всередині команди, так і через 

просвіту аудиторії  

● Бути одним з публічних адвокатів Суспільного мовлення, працювати на примноження 

довіри до Суспільного мовлення як важливого інституту для свободи та демократії 

в Україні 

● Вдосконалювати якість управління Суспільним мовленням як корпорацією та 

спільнотою професіоналів  

● Через встановлення пріоритетів для правління працювати над посиленням якості та 

розмаїття контенту Суспільного мовлення. Розробляти та вдосконалювати 

секторальні концепції мовлення  

● Працювати над зростанням популярності контенту Суспільного мовлення, а також 

його платформ та каналів  

● Зрощувати актуальність та популярність новинарного та інформаційного мовлення на 

каналах та платформах Суспільного, зокрема, розвивати різноманітні розмовні 

формати, що дають можливість присутнім у суспільстві голосам висловлюватись з 

приводу важливих питань в процесі підготовки рішень на місцевих та державних 

рівнях  

● Розвивати дебатні формати мовлення, бути майданчиком для національних та 

місцевих дебатів  



● Сприяти кількісному та якісному розвитку контенту та мовлення місцевих філій 

Суспільного мовлення, враховувати зміни, що сталися із просуванням реформи 

децентралізації та утворення громад  

● Просувати інформаційний обмін та краще розуміння одне одного українцями з різних 

регіонів України та із інших країн через обміни контентом та міжрегіональну 

співпрацю  

● Розвивати привабливість Суспільного мовлення як ціннісно-орієнтованого та 

конкурентного працедавця для спроможних і талановитих працівників, створювати 

умови для професійного зростання молодих фахівців,  

уможливлювати розвиток управлінських компетентностей для творчих працівників 

● Працювати над створенням умов, в тому числі створення моделей фінансування, що 

уможливлюють виробництво Суспільним мовленням власних серіалів та 

повнометражних фільмів для різних аудиторій 

● Розвивати здорову та продуктивну взаємодію Суспільного мовлення з усіма 

стейкхолдерами: аудиторією, іншими медіа, ринком праці, закладами освіти, 

державними органами, громадянським суспільством, бізнесом, міжнародними 

організаціями тощо  

● Відстоювати повноту, сталість та прогнозованість фінансування Суспільного 

мовлення  

● Працювати над вдосконаленням законодавства щодо Суспільного мовлення ● 

Відстоювати інтереси українського суспільного мовлення на міжнародних майданчиках, 

робити кроки до глобальної доступності контенту Суспільного мовлення для 

зацікавлених аудиторій 


