
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1969 

 

15.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про створення та затвердження 

складу Робочої групи зі створення 

правил захисту дітей у медіа 

 

З метою вироблення механізмів саморегулювання телерадіоорганізацій та 

розробки правил захисту дітей від шкідливого впливу медіа, керуючись статтею 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Створити при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення Робочу групу зі створення правил захисту дітей у медіа. 

2. Затвердити склад робочої групи (додається). 

3. Координацію діяльності робочої групи та виконання цього рішення 

покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення, юридичне управління, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Герасим’юк.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

15.09.2016 № 1969 

 

Склад Робочої групи 

зі створення правил захисту дітей у медіа 

 

1. Ольга Герасим’юк – перший заступник голови Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

2. Роман Кіфлюк – начальник управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення Національної ради. 

3. Тамара Кравченко – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради. 

4. Дмитро Швидченко – начальник відділу моніторингу та аналізу 

телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення 

Національної ради. 

5. Ірина Пархоменко – начальник відділу нормативно-правового забезпечення 

юридичного управління Національної ради. 

6. Юлія Балицька – заступник шеф-редактора ток-шоу «Стосується кожного»,     

ПрАТ «Телеканал «Інтер» (за згодою). 

7. Ольга Большакова – керівник Центру адвокації та лобіювання ВГО 

«Незалежна асоціація телерадіомовників» (за згодою). 

8. Ольга Ваганова – відповідальна за зв’язки із громадськістю медіа-групи 

«StarLightMedia» (за згодою). 

9. Олена Водолажко – директор юридичного департаменту ТРК «Україна» (за 

згодою). 

10. Сергій Жарук – юрист медіа-групи «Inter Media Group» (за згодою). 

11. Альона Зубченко – директор департаменту зв’язків з громадськістю ГО «Ла 

Страда Україна» (за згодою).  

12. Мар’яна Кучерук – заступник шеф-редактора з інформаційної політики 

порталу «Detector Media» (за згодою). 

13. В’ячеслав Мієнко – заступник генерального директора з правових питань 

медіа-групи «1+1 media» (за згодою). 

14. Антоніна Муштенко – психолог, тренер «Школи для батьків», член 

правління Асоціації психологів України (за згодою). 

15. Любов Найдьонова – заступник директора з наукової роботи Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України (за згодою). 

16. Іларіон Павлюк – співзасновник продакшн-студії «IVORY Films» (за 

згодою). 

17. Дарія Юровська – заступник генерального директора Національної 

телекомпанії України (за згодою).     

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та  

діяльності суспільного мовлення    /підпис/ Т. Кравченко 


