
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1386 

 

13.10.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

 
Про допуск громадських об’єднань та 

асоціацій до участі в Конференції 

з обрання члена Наглядової ради 

НСТУ у правозахисній сфері 

 

 

Розглянувши перелік громадських об’єднань та асоціацій, рекомендованих 

Громадською комісією з питань проведення Конференції до участі в Конференції з 

обрання члена Наглядової ради НСТУ у правозахисній сфері, 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 (зі змінами), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124, 

статтею 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Врахувати рекомендації Громадської комісії з питань проведення 

Конференції і допустити громадські об’єднання та асоціації до участі в 

Конференції у правозахисній сфері як такі, що відповідають вимогам статті 8 

Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а саме: 

1. ГО «Харківська правозахисна група» 

2. Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини» 

3. ВГО «Асоціація адвокатів України» 

4. ГО «Докудейз» 

5. ГО «Центр громадянських свобод» 

6. Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська правозахисна 

група» 

7. ГО «МАРТ» 



 

8. Громадська спілка «Мережа правового розвитку» 

9. Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові» 

10. ГО «Регіональний центр прав людини» 

11. ГО «Центр демократії та верховенства права» 

12. Одеська обласна організація всеукраїнської громадської організації 

«Комітет виборців України» 

13. ВГО «Ліга народних адвокатів»  

14. Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка 

інвалідів» 

15. ГО «Центр правової підтримки спецслужб України»  

16. ГО «Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»  

17. ГО «Центр з питань корекції суспільних відносин та медіації»  

18. ГО «Європейський проектний центр»  

19. ГО «Ліга інтернів»  

20. ГО «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів»  

21. ГО «Центр боротьби з корупцією»  

22. ГО «Правозахисна група «Січ» 

23. ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда» 

24. ГО «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків»  

25. ГО «Центр інформації про права людини» 

26. ГО «Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень 

Конституції України» 

27. ГО «Хмельницьке міське товариство інвалідів Великої Вітчизняної війни та 

прирівняних до них осіб»  

28. ГО «Північна правозахисна група» 

29. ГО «Черкаський правозахисний центр» 

30. ГО «Кримська правозахисна група» 

31. ГО «Всеукраїнське об’єднання «Поступ жінок-мироносиць»  

32. ВГО «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»  

2. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями повідомити про це 

рішення громадські об’єднання та асоціації шляхом направлення повідомлень на 

адреси електронної пошти, зазначені в заявах на участь, і оприлюднити це 

рішення та перелік об’єднань, які мають право взяти участь у Конференції у 

правозахисній сфері, на офіційному вебсайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків з медіа та 

суспільними інституціями і юридичне управління. 

 

 

 



 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


