
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 886 

 

27.04.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

 

Про створення робочої групи для підготовки 

дискусійного круглого столу з питань  

дитячого мовлення „Чи все найкраще дітям?” 

 

З метою привернення уваги державних установ, відомств, громадських 

організацій до проблем дитячого мовлення як важливого чинника у вихованні 

дітей та молоді, визначення шляхів їх вирішення, а також у зв'язку з 

проведенням 1 червня 2011 року  дискусійного круглого столу з питань 

дитячого мовлення на тему: „Чи все найкраще дітям?”,  Національна рада  

 

вирішила: 

1. Cтворити робочу групу для підготовки дискусійного круглого столу з 

питань дитячого мовлення у складі: 

Мудрак Лариса Михайлівна – заступник голови Національної ради;   

Опілат Ірина Володимирівна – член Національної ради; 

Межинський Валерій Володимирович - керівник апарату Національної 

ради;  

Ракіна Олена Миколаївна – начальник управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників; 

Кравченко Тамара Василівна – заступник начальника відділу зв’язків із 

засобами масової інформації та громадськістю; 

Василенко Людмила Вікторівна – завідувач сектору міжнародних зв'язків; 

Собчук Тетяна Дмитрівна – начальник організаційного відділу управління 

організаційного забезпечення; 

Швидченко Дмитро Олександрович – начальник відділу моніторингу 

контрольно-аналітичного управління; 

Карамушка Олег Сергійович – завідувач сектору інформаційних технологій 

адміністративно-господарського управління;  

Живолуп Людмила Іванівна – головний спеціаліст управління координації 

роботи представників та секретаріатів представників; 

Збітнєва Оксана Іванівна – начальник управління преси та інформації 

Київської міської державної адміністрації (за згодою); 

        Єлісовенко Юрій Петрович – Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Т. Шевченка (за згодою); 

Моісеєв Павло Анатолійович – директор з правових питань, заступник 

голови МГО „Інтерньюз-Україна” (за згодою). 



2. Організацію проведення дискусійного круглого столу покласти на 

начальника управління координації роботи представників та секретаріатів 

представників Ракіну О.М. та заступника начальника відділу зв’язків із 

засобами масової інформації та громадськістю Кравченко Т.В. 

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на 

керівника апарату Національної ради Межинського В.В. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Манжосова В.А. 

 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


