
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1300 

 

30.06.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 21 

 

Про підготовку та проведення в рамках Програми головування 

України в Комітеті міністрів Ради Європи 

міжнародного експертного семінару  

«Цифрове мовлення в Європі: технічні, правові та регуляторні аспекти»  

(27 жовтня 2011, м. Київ)   

 

 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України  щодо забезпечення 

виконання Програми головування України в Комітеті міністрів Ради Європи 

(вх. 4/70 від 07.04.2011), з метою організації  та проведення 27 жовтня 2011 р. 

міжнародного експертного семінару «Цифрове мовлення в Європі: технічні, 

правові та регуляторні аспекти», керуючись статтею 15 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна 

рада 
 

вирішила: 

 1. Створити робочу групу з питань підготовки та проведення заходу у 

складі:  

 Мудрак Л.М. – заступник голови Національної ради, 

 Баранов Є.В. – член Національної ради, член Міжвідомчої ради з 

 координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового 

 телерадіомовлення, 

 Межинський В.В. – керівник апарату, 

 Мироненко Т.В. – начальник управління науково-технічого і  

 частотного  розвитку, 

 Василенко Л.В. – завідувач сектору міжнародних зв’язків, 

 Кравченко Т.В. – заступник начальника відділу зв’язків зі ЗМІ та 

 громадськістю, 

 Кіфлюк Р.М. – начальник відділу аналізу телерадіопростору та 

 соціологічних досліджень, 

 Кононенко Є.О. – головний спеціаліст сектору міжнародних зв’язків, 

 Матвієвська О.А. – головний спеціаліст організаційного відділу, 

 Мамука С.Л. – головний спеціаліст відділу матеріально-технічного 

 забезпечення, 

 Луцук О.В. – провідний спеціаліст відділу частотного погодження та 

 міжвідомчої координації, 

 Соколовська Н.Б. – провідний спеціаліст відділу зв’язків зі ЗМІ та 

 громадськістю, 



 Автомонова І.Ф. – представник відділу Ради Європи МЗС України (за 

 згодою), 

 Сєдова О.В. – керівник спільного проекту Ради Європи і  Європейського 

Союзу «Сприяння європейським стандартам в  українському  медійному 

середовищі» (за згодою). 

 2.  Організацію проведення міжнародного експертного семінару 

«Цифрове мовлення в Європі: технічні, правові та регуляторні аспекти» 

покласти на сектор міжнародних зв’язків. 

 3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на 

керівника апарату Національної ради Межинського В.В. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Мудрак Л.М.     

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


