
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1395 

 

13.10.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 
Про недопуск до участі в Конференції з обрання 

члена Наглядової ради НСТУ у правозахисній сфері 

Сумської обласної громадської організації «Клуб «Шанс» 

 

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 не допустити до участі в Конференції у правозахисній сфері  

Сумську обласну громадську організацію «Клуб «Шанс» як таку, що не відповідає 

вимогам частини другої статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», а саме тому, що у поданих заявником документах немає 

свідчень про активну правозахисну діяльність (свідчень про проведення декількох 

громадських  заходів щодо проблем у правозахисній сфері на рік протягом 

останніх трьох років), крім того, у Статуті заявника немає цілей, завдань і 

повноважень здійснювати діяльність у правозахисній сфері. 

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

рішення Сумську обласну громадську організацію «Клуб «Шанс» шляхом 

направлення повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в заяві на 

участь, і оприлюднити це рішення 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 

 

 


