
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2188 

 

18.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 
 

Про нагородження Почесною грамотою 

Національної ради та Почесною грамотою 

Міністерства інформаційної політики 

України 

 

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.03.2012 за № 370/20683, Національна рада  

 

вирішила: 

1. За сумлінну багаторічну працю, зразкове виконання службових 

обов'язків, значний особистий внесок у розвиток телерадіопростору та з нагоди 

професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку нагородити 

Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення: 

- колектив Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина»,                 

м. Івано-Франківськ; 

- колектив Товариства з обмеженою відповідальністю 

телерадіоорганізації студії «Дзвони», м. Івано-Франківськ; 

- ГЛУШКО Ірину Олександрівну, начальника відділу забезпечення 

проведення перевірок Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- КІФЛЮКА Романа Миколайовича, начальника управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- ПОКАНЕВИЧ Ольгу Сергіївну, провідного спеціаліста відділу 

організаційної роботи Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

- ПОЛЯК Юлію Вікторівну, головного спеціаліста відділу моніторингу 

та аналізу телерадіомовлення Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення; 

- СТАСЕНКО Людмилу Петрівну, завідувача сектору планування та 

фінансування видатків бюджетних програм Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 



- МЕМЕТОВА Шевкета Сейдаметовича, заступника генерального 

директора ТОВ «АТЛАНТ-СВ»; 

- ЯНКОВСЬКОГО Олександра Володимировича, головного редактора 

Чорноморської телерадіокомпанії, керівника телерадіопроектів «Крим.Реалії» 

Радіо Свобода. 

2. За вагомий внесок у розвиток національного інформаційного простору, 

високі виробничі досягнення та з нагоди 60-річчя з Дня народження нагородити 

Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення ЦЕГОЛКА Петра Павловича, представника Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області. 

3. За принципову позицію в питаннях захисту інформаційної безпеки, 

наполегливу роботу в інтересах свободи слова, зразкове виконання службових 

обов'язків та з нагоди професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення 

та зв’язку представити до нагородження Почесною грамотою Міністерства 

інформаційної політики України: 

- ДУБІНКІНУ Вікторію Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

моніторингу та аналізу телерадіомовлення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

- ФЕДОРОВУ Ганну Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

контролю в сфері телерадіомовлення управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

4. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


