
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2117 

 

05.11.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 33 

 
Про створення Робочої групи  

з підготовки Звіту Національної ради  

України з питань телебачення і радіомовлення  

за 2013 рік 

 

З метою підготовки проекту Звіту Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення за 2013 рік, відповідно до ст. 16 Закону України 

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

Національна рада  

 

вирішила: 

1. Створити Робочу групу з підготовки Звіту Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення за 2013 рік у складі: 

Манжосов В.А., голова Національної ради – голова Робочої групи; 

Головатенко О.А., перший заступник голови Національної ради; 

Мудрак Л.М., заступник голови Національної ради; 

Баранов Є.В., член Національної ради;  

Георгієвська В.В., член Національної ради; 

Опілат І.В., член Національної ради;  

Фартушний М.В., член Національної ради; 

Пащук В.П., керівник апарату – координатор роботи центрального 

апарату Національної ради зі створення плану розгорнутої структури, 

змісту та проекту Звіту; 

Собчук Т.Д., начальник управління організаційного забезпечення; 

Запорожець Л.М., начальник управління ліцензування 

телерадіомовлення; 

Мироненко Т.В., начальник управління науково-технічного і частотного 

розвитку; 

Ракіна О.М., начальник управління інформаційного забезпечення; 

Шосталь О.В., начальник управління правового забезпечення; 

Стороженко Т.В., начальник управління бухгалтерської служби – 

головний бухгалтер; 

Левчук О.І., начальник контрольно-аналітичного управління; 

Савельєв С. В., начальник управління координації та організації роботи 

представників та секретаріатів представників; 

Кіфлюк Р.М., начальник відділу аналізу телерадіопростору та 



соціологічних досліджень; 

Кравченко Т.В., заступник начальника управління – начальник відділу 

зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю та громадськими 

організаціями; 

Карамушка О.С., начальник відділу інформаційних технологій; 

Живолуп Л. І., завідувач сектору забезпечення доступу до публічної 

інформації. 

2. Координатору Робочої групи Пащуку В.П. забезпечити вчасну                          

(до 26.12.2013) подачу звітів представників Національної ради відповідно            

до затвердженої структури Звіту Національної ради та організувати 

затвердження їх Національною радою до 31.01.2014. 

3. Проект Звіту внести на розгляд Національної ради до 31.01.2014. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Манжосова В.А. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  І. Опілат 

 


