
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1826 

 

24.09.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 25 

 

Про проведення атестації 

державних службовців 

Національної ради у 2013 році 

 
 

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року  

№ 1922, та Методичних рекомендацій щодо застосування Положення про 

проведення атестації державних службовців, затвердженого наказом 

Головдержслужби від 17 листопада 2004 року № 201, Національна рада  

 

вирішила: 

1. З метою підвищення ефективності діяльності та відповідальності за 

доручену справу провести атестацію державних службовців Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення. 

2. Для проведення атестації у 2013 році керівників структурних підрозділів, 

посади яких віднесені до ІІ категорії посад державних службовців, створити 

атестаційну комісію у такому складі: 

 

голова комісії:  

Головатенко О.А. – перший заступник голови 

Національної ради; 

заступник голови:  

Мудрак Л.М – заступник голови  Національної ради; 

члени комісії:  

Фартушний М.В - член Національної ради; 

Георгієвська В.В. - член Національної ради; 

Опілат І.В. - член Національної ради; 

Баранов Є.В. - член Національної ради; 

секретар комісії:  

Вусик Н.М. - завідувач сектору кадрів. 

 



3. Атестацію державних службовців ІІ категорії провести на засіданні 

Національної ради. 

 

4. Створити атестаційну комісію для проведення атестації державних 

службовців ІІІ – ІV категорій у 2013 році у такому складі: 

голова комісії: 

Мудрак Л.М. - заступник голови Національної ради; 

заступник голови: 

Фартушний М.В. - член Національної ради; 

члени комісії: 

Пащук В.П. - керівник апарату; 

Шосталь О.В. – начальник управління правового    

забезпечення; 

Вусик Н.М. - завідувач сектору кадрів; 

Свістула О.В. – голова профспілки; 

секретар комісії:  

Дюкова Т.Г. - головний спеціаліст сектору кадрів. 

5. Виконання цього рішення покласти на сектор кадрів.  

6. Доручити голові Національної ради затвердити план заходів із проведення 

атестації та графік проведення атестації. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради  В. А. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  М. Фартушний 

 

 


