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до Порядку проведення конференцій  

громадських об’єднань та асоціацій, 
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ЗАЯВА  

кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ 

від громадських об’єднань та асоціацій 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження 

Міський Вадим Васильович, 1990 р.н. 

 

Контактні дані 
(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

− Адреса для листування: м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького 50, кв. 4 

− E-mail: vadim.miskyi@gmail.com 

− Тел.: +38 066 569 2098 

 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня  

− Магістр спеціальностей «Прикладна математика» та «Державна 

служба», які здобув у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича. Один з переможців Всеукраїнської олімпіади з 

європейської інтеграції, 2013.  

− Додаткова освіта: Випускник Internationale Akademie für Führungskräfte 

(Гуммерсбах, Німеччина) за напрямом «Стратегічне планування», 

Міжнародної літньої школи медіа права, Програми стажування у 

Верховній Раді України та центральних органах виконавчої 

влади 2012—2013 рр., а також спеціалізованої програми 

«Корпоративний директор» від Професійної асоціації корпоративного 

управління та Міжнародної фінансової корпорації.  

 

Інформація про трудову діяльність  

− Програмний директор ГО «Детектор медіа» з лютого 2019 року.  

− Директор ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» з 2013 року. 

− З 2014 року обіймав керівні посади в Реанімаційному пакеті реформ — 

українській коаліції громадських організацій та аналітичних центрів, що 

об’єдналися заради просування та контролю за здійсненням реформ.  

− У 2013–2014 рр. координував роботу регіональної мережі Громадського 

руху ЧЕСНО (ГО «Центр UA»), а до того — регіональну платформу 

руху ЧЕСНО в Чернівецькій області. 

 



Діяльність на громадських засадах: 

− Секретар Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при 

Президентові України з 6 листопада 2019 року.  

− У 2015 році обраний членом Наглядової ради НСТУ від громадських 

організацій у сфері захисту прав дітей та молоді. Після створення НСТУ 

в 2017 році обраний Секретарем Наглядової ради компанії. Автор 

публікацій про завдання та перебіг реформи державних 

телерадіокомпаній у суспільне мовлення. Напочатку 2018 року 

запропонував нову модель фінансування Суспільного мовлення в 

Україні, котра була підтримана міжнародними інституціями та 

експертами та має на меті забезпечити сталість фінансування мовника, 

що є однією із засадничих передумов його програмної незалежності. 

− Координатор Медіаруху «Медіа за усвідомлення вибір» з лютого 2019 р.  

− В 2018-2019 роках був членом Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна—ЄС — одного із чотирьох 

органів Асоціації Україна—ЄС, котрий об’єднує представників 

громадянського суспільства України та членів Європейського 

економічного і соціального комітету з метою забезпечення належної 

ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асоціацію. 

 

Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви 

Не є членом жодної з політичних партій. 

 

Інформація про наукові праці, публікації в друкованих виданнях, у 

мережі Інтернет  
(назва публікації, дата, посилання) 

− С. Остапа, В. Міський, І. Розкладай. Суспільне мовлення в Україні: 

історія створення та виклики. — Київ: ТОВ «Друкарня Віол», 2018. — 

156 с. Іл. 
https://www.nrada.gov.ua/nstu_documents/broshura-suspilne-movlennya-v-ukrayini-istoriya-

stvorennya-ta-vyklyky-spivavtory-eksperty-go-detektor-media/  

− Міський В. Нова модель фінансування Суспільного мовлення в Україні: 

як забезпечити бюджетну стабільність НСТУ // Детектор медіа, 2018. 
https://stv.detector.media/kontent/ekspertna_dumka/nova_model_finansuvannya_suspilnogo_movl

ennya_v_ukraini_yak_zabezpechiti_byudzhetnu_stabilnist_nstu/  

− Реформи під мікроскопом (станом на квітень 2017 р.) / За ред. Міського 

В. В., — Київ: Софія-А, 2017. — 132 с. Іл. — ISBN 978617-7031-58-0. 
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Reformy-pid-mikroskopom.pdf  

− Дорожня карта реформ (вересень 2016 — грудень 2017 рр.) / За ред. 

Міського В. В., — Київ, 2016. — 72 с. Іл. — ISBN 978-617-652-159-4. 
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnya-karta-reform-RPR-do-kintsya-2017-

roku.pdf  

− Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В. В., Галушки О. 

М., — Київ, 2016. — 88 с. — ISBN 978-617-7105-27-4. 
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/Reforms_under_the_microscope_UKR.pdf  

− Міський В. В. Канали, яким можна довіряти: запізніла на 26 років 

реформа нарешті зрушила // Українська правда. Життя, 2017. 
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/11/21/227530/  

https://www.nrada.gov.ua/nstu_documents/broshura-suspilne-movlennya-v-ukrayini-istoriya-stvorennya-ta-vyklyky-spivavtory-eksperty-go-detektor-media/
https://www.nrada.gov.ua/nstu_documents/broshura-suspilne-movlennya-v-ukrayini-istoriya-stvorennya-ta-vyklyky-spivavtory-eksperty-go-detektor-media/
https://stv.detector.media/kontent/ekspertna_dumka/nova_model_finansuvannya_suspilnogo_movlennya_v_ukraini_yak_zabezpechiti_byudzhetnu_stabilnist_nstu/
https://stv.detector.media/kontent/ekspertna_dumka/nova_model_finansuvannya_suspilnogo_movlennya_v_ukraini_yak_zabezpechiti_byudzhetnu_stabilnist_nstu/
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Reformy-pid-mikroskopom.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnya-karta-reform-RPR-do-kintsya-2017-roku.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnya-karta-reform-RPR-do-kintsya-2017-roku.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/Reforms_under_the_microscope_UKR.pdf
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/11/21/227530/


 

− Міський В. В. Реформаторські підсумки 2016 року: коли чекати «точки 

неповернення»? // Дзеркало тижня: газета. — № 50 (296) 29 грудня 2016 

р. — С. 2. 
https://zn.ua/ukr/internal/reformatorski-pidsumki-2016-roku-koli-chekati-tochki-nepovernennya-

_.html  

− Міський В. Як створити успішне суспільне мовлення: досвід Литви // 

Новое время, 2016. 
https://nv.ua/ukr/opinion/jak-stvoriti-uspishne-suspilne-movlennja-328529.html  

− Міський В. Бій за суспільне мовлення // Українська правда. Життя, 2015. 
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/01/12/187618/  

 

 
1. Підтверджую, що я відповідаю вимогам, передбаченим статтею 9 Закону 
України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», зокрема: 
1) постійно (не менше п’яти років) проживаю на території України; 
2) не маю судимості, яка не погашена або не знята в установленому законом 
порядку; 
3) не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, 
членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
військовослужбовцем, нотаріусом, суддею, прокурором, слідчим, працівником 
правоохоронних органів, не є особою, яка перебуває на державній службі, не 
займаю виборної посади в органах державного управління будь-якого рівня, 
не перебуваю у штаті політичної партії, не перебуваю у штаті будь-якого 
підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а 
також не є особою, стосовно якої Законом України «Про запобігання 
корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності; 
4) не є працівником чи представником телерадіоорганізації, що має ліцензію 
на здійснення мовлення в Україні, не виконую будь-яку оплачувану роботу (не 
реалізую товари, не надаю послуги) для телерадіоорганізацій; 
5) прямо або опосередковано не володію часткою у статутному (складеному) 
капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку 
оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для 
телерадіоорганізацій. 
2. Зобов’язуюсь у разі призначення мене членом Наглядової ради НСТУ 
зупинити (припинити) членство в політичній партії, членом якої я є, не брати 
участь у партійній діяльності, не виконувати доручення партії, будь-якого її 
органу або будь-якої посадової особи. 
3. Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» з метою здійснення заходів щодо 
проведення конференції, перевірки на відповідність вимогам до членів 
Наглядової ради НСТУ, а також перевірки в державних органах, на 
підприємствах, в установах та організаціях стосовно наявності підстав для 
припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ (у разі мого обрання 
членом Наглядової ради НСТУ). 

 
______________ 

(підпис) 
 

15 грудня 2020 року 

           В. В. Міський         . 
(ініціали, прізвище) 
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