
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2191 

 

18.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 
 

Про впровадження системи електронного  

документообігу та проведення попередніх випробувань   

в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 

 

 

З метою впровадження системи електронного документообігу (далі – 

СЕД)  у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) та проведення попередніх випробувань роботи системи, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Провести попередні випробування СЕД у Національній раді. 

2. Створити комісію для проведення попередніх випробувань СЕД у 

складі: 

- В. Коваль, член Національної ради – голова комісії; 

- Ю. Артеменко, голова Національної ради; 

- О. Герасим’юк, перший заступник голови Національної ради; 

- У. Фещук, заступник голови Національної ради; 

- О. Ільяшенко, член Національної ради;  

- С. Костинський, член Національної ради; 

- О. Черниш, член Національної ради; 

- В. Пащук, керівник апарату Національної ради; 

- Н. Вусик, завідувач сектору персоналу; 

- Т. Фармагей, начальник відділу міжнародного співробітництва та 

євроінтеграції; 

- Т. Кравченко, начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення; 

- Т. Мироненко, начальник управління радіочастотного ресурсу та 

технічного  контролю; 

- Л. Запорожець, начальник управління ліцензування; 

- Р. Кіфлюк, начальник управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення; 

- С. Савельєв, начальник управління представників Національної ради; 

- Г. Чумаченко, начальник юридичного управління; 



 

- Т. Собчук, начальник управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Т. Стороженко, начальник управління фінансової та бухгалтерської 

служби; 

- Т. Тарасенко, начальник управління ресурсного забезпечення; 

- Г. Куксова, начальник відділу контролю документообігу; 

- М. Войткова, завідувач сектору організаційного забезпечення роботи 

голови;  

- О. Карамушка, завідувач сектору інформаційних технологій; 

- Т. Ільчук, помічник члена Національної ради; 

- В. Александрова, помічник члена Національної ради; 

- А. Марчук, помічник члена Національної ради; 

- А. Бойко, помічник члена Національної ради; 

- Ю. Лелюх, помічник члена Національної ради; 

- Ю. Нечипоренко, помічник члена Національної ради. 

3. Завідувачу сектору інформаційних технологій О. Карамушці 

організувати роботу Комісії з проведення попередніх випробувань. 

4. Призначити сектор інформаційних технологій відповідальним 

підрозділом за функціонування СЕД. 

5. Координацію за роботою Комісії покласти на керівника апарату  

В. Пащука. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління організаційного та 

документального забезпечення, управління ресурсного забезпечення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Коваля. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


