
Додаток 1 

ЗУ Про суспільне ТБ і радіомовлення України 

Делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ мають право громадські об'єднання та асоціації, які діють не менше трьох років у 

відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують 

періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні 

обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). 

Назва ГО Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських організацій України «Народна Рада» 

І. ПІП 

авторитетни

х у осіб, які є 

членами ГО 

Основні досягнення Джерело, яке підтверджує 

1. Данілов Ігор 

Вадимович-  

Президент Міжнародного «Комітету 

захисту прав людини», Почесний 

Голова Правління ВГО «СГОУ 

«Народна Рада» 

https://sites.google.com/site/committekiev/our-company  

2. Кінах 

Анатолій 

Кирилович 

 

Президент ВСОГ «СОГ «Народна 

Більшість України», Президент 

«Українського союзу промисловців і 

підприємців» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінах_Анатолій_Кирилович  

3. Салюта 

Михайло 

Юхимович 

Керівник Міжнародної академії 

екології та медицини, заслужений 

лікар України, Доктор медичних 

наук, громадський діяч 

https://www.kmkl1.kiev.ua/istoriya-likarni-2/istoriya-likarni 

https://www.lnvistnik.com.ua/kruglij-stil-podolannya-problem-povyazanih-z-pandemieyu-

praktichni-dii-fahivcziv-vladi-ta-biznesu/ 

 
ІІ. 

 
Громадські заходи, організатором або співорганізатором яких виступало ГО 

 

 Дати 

проведення 
Назва Джерело, яке підтверджує 

2018.

1 
Протягом 

року 

Виявлення фактів порушення 

законодавства у різних галузях 

1. Звернення до  Приморського районного суду м. Одеси в інтересах 

Шапошнікової Н.І. (0504880554) 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t150271?ed=2015_03_19&an=91
https://sites.google.com/site/committekiev/our-company
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінах_Анатолій_Кирилович
https://www.kmkl1.kiev.ua/istoriya-likarni-2/istoriya-likarni


суспільного життя. Захист інтересів 

громадян громадян 

2. Звернення до Прем’єр-міністра Гройсмана В.Б. у зв’язку з торгівлею 

дозволами на відключення від централізованого опалення на АТ «Херсонська 

ТЕЦ», керівник Педченко Б.А., заступники: Польща та Рубан. Керівник 

департаменту в м. Херсон Кузюра Д.А. (0503395999) 

3. Звернення до прокуратури Одеської області на користь Верюбовської О. 

(0965825220) 
2019 лютий 2019 ВГО «СГОУ «Народна Рада» Разом з представниками Державної агенції рибного господарства України, Асоціації 

риболовів України провели перевірку Одеського ринку на предмет торгівлі 

контрафактною рибною продукцією (звіт додається). 
2019 Квітень 

2019 

ВГО «СГОУ «Народна Рада» Відкритий лист Міністру охорони здоров’я України Супрун Уляні 

За результатами громадсько-журналістського розслідування було встановлено 

наступне. 

1. Головним питання, яке було визначено на комісії МОЗ що заслуховувала звіт 

ректора Одеського національного медичного університету, було питання про 

протокол про корупційні дії, про який, в супереч закону, ректор не повідомив 

свого роботодавця МОЗ 

2. Одним, з найгіршими показниками результатів навчання студентів, є 

Одеський національний медичний університет 

3. Корупційні схеми необґрунтованих закупівель обладнання 

4. Відсутність у медичному закладі патріотичного виховання студентів 

5. Скорочення проректорів на незаконних підставах 
2020 червень 

2020 

ВГО «СГОУ «Народна Рада» 

Прес-конференція. Громадські 

організації України закликають 

владу продовжити консультації з 

громадами щодо адмінреформи та 

просять Зеленського вплинути на 

перегляд відповідної постанови 

Кабміну 

https://press.unian.ua/press/adminreforma-

11038481.html?_gl=1*1lqvu17*_ga*NTgxODg3NTU1LjE2MzIzODc5ODY.*_ga_JLSK4

Y8K67*MTYzMjM4Nzk4Ni4xLjEuMTYzMjM4ODMwNi42*_ga_DENC12J6P3*MTYz

MjM4Nzk4Ni4xLjEuMTYzMjM4ODMwNi42 

2020 Січень 2020 ВГО «СГОУ «Народна Рада» 

Прес-конференція. Громадські діячі 

та організації закликають владу 

посилити співпрацю з громадським 

сектором для боротьби з корупцією 

https://press.unian.ua/press/10839665-gromadski-diyachi-ta-organizaciji-zaklikayut-vladu-

posiliti-spivpracyu-z-gromadskim-sektorom-dlya-borotbi-z-korupciyeyu-foto-video.html  

2020 Листопад 

2020 

ВГО «СГОУ «Народна Рада» Начальнику департаменту з питань кримінальних покарань 

https://press.unian.ua/press/adminreforma-11038481.html?_gl=1*1lqvu17*_ga*NTgxODg3NTU1LjE2MzIzODc5ODY.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMj
https://press.unian.ua/press/adminreforma-11038481.html?_gl=1*1lqvu17*_ga*NTgxODg3NTU1LjE2MzIzODc5ODY.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMj
https://press.unian.ua/press/adminreforma-11038481.html?_gl=1*1lqvu17*_ga*NTgxODg3NTU1LjE2MzIzODc5ODY.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMj
https://press.unian.ua/press/10839665-gromadski-diyachi-ta-organizaciji-zaklikayut-vladu-posiliti-spivpracyu-z-gromadskim-sektorom-dlya-borotbi-z-korupciyeyu-foto-video.html
https://press.unian.ua/press/10839665-gromadski-diyachi-ta-organizaciji-zaklikayut-vladu-posiliti-spivpracyu-z-gromadskim-sektorom-dlya-borotbi-z-korupciyeyu-foto-video.html


 

 

 

Голова Правління ВГО «СГОУ «Народна Рада»            Надія Лукашевич 

Звернення родичів засуджених, які відбувають покарання у Полицькій виправній 

колонії №76 (с. Іванчі, Володимирецький район Рівненської області) у зв’язку з тим, 

що в даному виправному закладі спостерігаються явища систематичного знущання 

над ув’язненими працівниками виправного закладу 
2021 Липень 2021 

2020 року 

ВГО «СГОУ «Народна Рада» 

Прес-конференція.  Для громад в 

умовах ринку землі створена 

Українська платформа соціально - 

економічного розвитку 

https://press.unian.ua/press/dlya-gromad-v-umovah-rinku-zemli-stvorena-ukrajinska-

platforma-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-foto-video-

11483452.html?_gl=1*1rljmna*_ga*ODU3Nzg5MTkzLjE2MzA3NDU0OTU.*_ga_JLSK

4Y8K67*MTYzMDc0NTQ5NC4xLjEuMTYzMDc0NTUwNC41MA..*_ga_DENC12J6P

3*MTYzMDc0NTQ5NC4xLjEuMTYzMDc0NTUwNC41MA 


