
Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (підпункт 1 пункту 5 розділу ІV) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування: Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських 

організацій України «Народна Рада» 

 

Статус: не перебуває в процесі припинення 

 

Сфера діяльності: правозахисна  
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації: 19.12.2003 (17 років 8 місяців) 

 

Місцезнаходження та контактні дані: 04207, м. Київ, Оболонський район, вул 

Тиошенка, будинок 1д, кв. 3, адреса електронної пошти: karion@i.ua, номер 

телефону: 05069777212, 0673254887 
(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів: органами управління ВГО «СГОУ «Народна Рада» є Правління. 

Правління ВГО «СГОУ «Народна Рада» очолює голова – Лукашевич Надія 

Іванівна. 

 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції: ВГО «СГОУ «Народна Рада» делегувала представників 

організації до громадських рад органів виконавчої влади різних рівнів. 

Участь представників організації у законотворчому процесі. Розгляд скарг та 

звернень від громадян та членів організації щодо законності діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Участь у заходах щодо протидії 

корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Захист 

представників організації в судах. Проведення просвітницької діяльності серед 

молоді. Участь членів організації у загальнодержавних заходах.  
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи: Виявлення фактів порушення законодавства у різних галузях 

суспільного життя. Захист інтересів громадян від свавілля державних органів 

влади. Звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування з 
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пропозиціями щодо захисту екопростору, у охороні здоров’я, у освіті. Участь у 

роботі міжнародних проектів із залучення грантових програм. Участь у 

фестивалях та форумах. Надання безкоштовних юридичних консультацій 

жителям України в підрозділах в областях. 

25.03.18 р. Тема прес-конференції: Про завдання державно-приватно-

громадського партнерства задля злагоди в суспільстві в період передвиборчих 

компаній. 

1. «Всевишній Боже, об’єднай народ 

У злагоді сьогодні наша сила…» 

Голова Правління ВГО «СГОУ «Народна Рада» Лукашевич Надія Іванівна 

2. Про взаємодію держави і громадських організацій у світі і в Україні 

Почесний Президент ВГО «СГОУ «Народна Рада», лідер партії «НаДія»  

Чеберда Олексій Григорович. 

3. Про зміни у виборчому законодавстві 

Президент ВГО «Рада старійшин», член Парламентської асамблеї Ради Європи, 

Депутат Верховної Ради 2-х скликань  

Раханський Анатолій Варфоломійович. 

4. Децентралізація влади і конфлікт в регіонах під час виборчих процесів. 

Радник Голови комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Слюсаренко Богдан Олександрович 

5. Про Мінські перемовини, блокаду Донбасу і соціальну ситуацію в країні. 

Українське кредо. 

Президент ВГО «СГОУ «Народна Рада», доктор медичних наук  

Толстанов Олександр Костянтинович 

15.07.21 р. Прес-конференція  

«Новини ВГО «СГОУ «НАРОДНА РАДА» 

1. Про стан розбудови і невідкладні заходи щодо вдосконалення 

громадського суспільства в Україні та про необхідність створення СГО 

«Українська платформа соціально-економічного розвитку» 

2. Обрання керівництва СГО «Українська платформа соціально-

економічного розвитку» 

3. Питання-відповіді – «За» і «Проти» Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення» за участі представника Держгеокадастру України. 

4. Надання роз’яснень на питання, що сьогодні виникають у власників 

земельних паїв представниками Держгеокадастру України. 

5. Висновки щодо реалізації земельної реформи та ефекти для економіки 

країни, що дасть можливість прийняти суспільством світову практику продажу 

землі сільськогосподарського призначення. 

 

Учасники 

1. Лукашевич Надія – Голова ВГО «СГОУ «Народна Рада». 

2. Клименко В’ячеслав – Президент ГО «Українська платформа соціально-

економічного розвитку». 

3. Представник Держгеокадастру України. 

4. Представники громадськості з різних регіонів України. 



Прес-конференція (21.01.20) Громадські діячі та організації закликають владу 

посилити співпрацю з громадським сектором для боротьби з корупцією 

Київ. 21 січня. УНІАН. Всеукраїнська громадська організація “Спілка 

громадських організацій України “Народна Рада” (ВГО “СГОУ “Народна рада”) 

закликають органи державної влади до співпраці та взаємодії з громадським 

сектором, зокрема у вирішенні питань боротьби з корупцією під час зведення 

новобудов та розбудови автомобільних шляхів. 

 

16.06.2020 р. Прес-конференція. Громадські організації України закликають 

владу продовжити консультації з громадами щодо адмінреформи та просять 

Зеленського вплинути на перегляд відповідної постанови Кабміну 
 (назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004404131036  
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

Інформація про керівника: ЛУКАШЕВИЧ НАДІЯ ІВАНІВНА 

Дата та місце народження: 09 травня 1948 р. Черкаська обл., Золотоніський р-

н, с. Підставки 

Адреса: 04207, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 1д, кв. 3 

Телефон мобільний: +380506977721 

e-mail: karion@i.ua 

Освіта: 

• Черкаський педагогічний університет, фізико-математичний факультет 

• Університет марксизму-ленінізму при ВПШ 2-х річні курси психологів  

Досвід роботи: 

• Секретар райкому комсомолу (Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

• Директор Крупської середньої школи (Черкаська обл.) 

• Голова Крупської сільської ради (Золотоніський р-н Черкаської обл. (10 

років) 

• Звільнений секретар парткому колгоспу ім. Леніна с. Домантово 

(Золотоніський р-н Черкаської обл.)  

• Заступник директора Домантівської середньої школи (Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.) 

• Директор Безбородьківської середньої школи (10 років) Драбівський р-н, 

Черкаська обл. 

• Помічник голови Соснівської районної Ради м. Черкаси по роботі з 

правоохоронними органами  

Приймаю активну участь в громадському житті держави: 

• Голова Правління ВГО «СГОУ «Народна Рада» з 2003 року 

• Член координаційної Ради Жіночого Парламенту м. Черкаси  

• Заступник голови Міжнародного комітету захисту прав людини  

• Заступник Голови Вищого Форуму народів України  

• Голова Правління СГО «Народна більшість» 

• Член координаційної Ради по роботі з козацтвом, м. Київ  

• Голова Правління СОГО «Всеукраїнський народний конгрес» 

• Член політради Патріотичної партії України 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004404131036


Відмінник народної освіти, ювілейні нагороди, нагороди громадських 

організацій (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі 

наявності, інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет 

тощо, інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

Інформація про інших членів: Толстанов Олександр Костянтинович – Президент 

ВГО «СГОУ «Народна Рада». Освіта:  

 1978-1984 рр. – Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова, 

спеціальність - «педіатрія», кваліфікація – «лікар». 

 2000- 2003 рр. – Українська академія державного управління при 

Президентові України, спеціальність – «державне управління», 

кваліфікація – «магістр». 

 2013-2015 рр. – Київський Національний  університет технологій та 

дизайну, спеціальність – «економіка підприємства», кваліфікація – 

«спеціаліст з економіки підприємства». 

Трудова діяльність:  

 2014 р. по теперішній час - проректор з науково-педагогічної роботи 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 2011-2014 рр. - заступник Міністра охорони здоров’я України 

 2005-2011 рр. - начальник управління охорони здоров’я Житомирської 

обласної державної адміністрації 

 1996-2005 рр. -  головний лікар обласного лікувально-санаторного центру 

радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «Дениші» 

 1992-1996 рр. - головний лікар обласного дитячого ендокринологічного 

лікувально-санаторного центру радіаційного захисту  м. Житомир 

 1985-1992 рр. - лікар-хірург  хірургічного відділення Житомирської 

обласної дитячої лікарні 

 1984-1985 рр. – лікар-інтерн  Житомирської обласної лікарні 

Науково-педагогічна діяльність: 

 Наукова ступінь: кандидат медичних наук – 2005 р., доктор медичних наук 

– 2012 р. 

 Вчене звання: доцент – 2010р., професор – 2015 р. (управління охороною 

здоров’я) 

 2014 р. – по теперішній час професор кафедри управління охороною 

здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика 

Додаткова інформація: 

 Ініціатор створення в Україні лікувально-профілактичних закладів для 

мінімізації медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

 Один із перших в Україні брав участь в трьох європейських проектах з 

модернізації системи охорони здоров’я 2004-2009 рр. 

 Участь у проектах модернізації галузей соціальної сфери України в складі 

груп Світового Банку, ВООЗ, Глобального фонду 2011-2013 рр. 

 Участь в законотворчій діяльності (керівник групи) щодо реформування 

системи первинної та екстреної медичної допомоги  в Україні. 



 Керівник напрямку (від МОЗ України) модернізації та реформування 

системи охорони здоров’я України 2011-2014 рр. 

 Координатор та відповідальний за медичне забезпечення під час 

проведення в Україні Євро 2012 р. 

 Заступник голови Національної ради України по боротьбі з ВІЛ інфекцією 

та туберкульозом 2012-2014 рр. 

 Участь у розробці та підготовці проектів Законів України (член 

авторського колективу): 

- Закон України «Про медичне обслуговування в Україні»; 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне медичне 

страхування в Україні»; 

- Закон України «Про лікарські засоби»; 

- Закон України «Про лікарське самоврядування; 

 Великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування (депутат 

обласної ради чотирьох скликань). 

 Автор патенту, двох прав  на інтелектуальну власність, 4 підручників та 

автор 105 наукових публікацій (переважно соціально-гуманітарного 

спрямування, здебільшого в галузі управління охороною здоров’я) з них 67 

наукового та 38 навчально-методичного характеру. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років:  
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_JLSK4Y8K67

*MTYzMDc0NTQ5NC4xLjEuMTYzMDc0NTUwNC41MA..*_ga_DENC12J6P3*MTYzMDc0N

TQ5NC4xLjEuMTYzMDc0NTUwNC41MA. 

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

11038481.html?_gl=1*1lqvu17*_ga*NTgxODg3NTU1LjE2MzIzODc5ODY.*_ga_JLSK4Y8K67*

MTYzMjM4Nzk4Ni4xLjEuMTYzMjM4ODMwNi42*_ga_DENC12J6P3*MTYzMjM4Nzk4Ni4x

LjEuMTYzMjM4ODMwNi42 

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

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

 

 

 

 

 

 

Керівник                  ______________                      Лукашевич Надія Іванівна 
            (підпис)                                             (ініціали, прізвище) 

 

                                                                           

_03.09 2021 р._ 
             (дата) 
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