
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 19 

 

13.01.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 1  

 

Про внесення змін до Календарного плану  

підготовки та проведення Конференції  

громадських об’єднань та асоціацій  

у правозахисній сфері 

 

На виконання статей 8, 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), беручи до уваги протокол № 47 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.12.2021, враховуючи рішення 

Національної ради від 04.11.2021 № 1633 «Про призупинення виконання пунктів 13 

– 15 Календарного плану підготовки та проведення Конференції громадських 

об’єднань та асоціацій 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

09.06.2015 за № 679/27124 (зі змінами), частиною другою статті 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Календарного плану підготовки та проведення Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій у правозахисній сфері, затвердженого 

рішенням Національної ради від 30.09.2021 № 1301 «Про внесення змін до 

Календарного плану підготовки та проведення Конференції громадських об’єднань 

та асоціацій у правозахисній сфері» (зі змінами), виклавши пункти 13 – 15 у новій 

редакції:  
«13. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національної ради інформації про 

місце та час проведення Конференції, а також направлення повідомлень на адреси 



 

електронної пошти громадських об’єднань та асоціацій, які згідно з рішенням 

Національної ради мають право делегувати представників до складу Наглядової 

ради НСТУ.  

 

Національна рада.  

 

17 – 20 січня 2022 року  

 

 

14. Проведення Конференції у правозахисній сфері. 

 

Національна рада.  

 

24 – 28 січня 2022 року  

 

15. Розгляд протоколу Конференції та ухвалення рішення про обрання членом 

Наглядової ради НСТУ кандидата від громадських об’єднань та асоціацій.  

 

Національна рада.  

 

01 – 10 лютого 2022 року». 

 

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

рішення на офіційному вебсайті Національної ради. 

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

інституціями, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ніцко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


