
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 905 

 

17.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 
 

 

Про розгляд питання щодо нової офіційної 

символіки Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» діяльність Національної ради ґрунтується на 

принципах законності, незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для 

громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності 

в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у 

галузі телерадіомовлення, всебічного розгляду питань та обґрунтованості 

прийнятих рішень. З огляду на зазначене та необхідність реалізації принципів 

відкритості, Національна рада з метою проведення ребрендингу державного 

органу оголосила конкурс на безоплатній основі. 
 

Розглянувши роботи, які були подані на конкурс, та керуючись Положенням 

про Комісію державних нагород та геральдики, затверджене Указом Президента 

України № 1211/2011 від 31.12.2011, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Затвердити проект нової офіційної символіки Національної ради № 2, згідно 

з додатком. 

2. Направити проект нової офіційної символіки Національної ради до 

Адміністрації Президента України для проведення експертизи. 

3. Виконання рішення покласти на управління: інформаційного забезпечення 

та правового забезпечення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради К. Котенко. 
 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

17.09.2014 № 905 

 
 

Доповідна записка до проекту рішення 

«Про розгляд питання щодо нової офіційної символіки Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення». 
 

 

Суть питання: 

04 серпня 2014 року Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення оголосила конкурс на проведення ребрендингу державного органу. 

Оголошення про прийом конкурсних робіт було розміщено на офіційному сайті з 

кінцевим терміном прийому заявок – 22 серпня 2014 року. За цей час від різних 

рекламних агенцій надійшло 23 пропозиції нового логотипу (офіційної 

символіки). Члени Національної ради розглянули всі конкурсні роботи і, шляхом 

рейтингового онлайн-голосування, відібрали 2 логотипи. На засіданні 

пропонується визначити переможця для подальшої реєстрації нової офіційної 

символіки Національної ради.  

 

Варіант №1. 

 
Варіант №2. 

 
 
Начальник відділу зв’язків із засобами масової  

інформації, громадськістю та  

громадськими організаціями      /підпис/ Т. Кравченко 
 

 


