
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1421 

 

17.09.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про внесення змін до складу  

Робочої групи Національної ради 

для здійснення нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями виборчого законодавства 

під час виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2015 році 

 

Керуючись Указами Президента України від 14.09.2015  

№ 542/2015 «Про звільнення В. Севрюкова з посади члена Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення», від 14.09.2015 № 543/2015 

«Про звільнення Г. Шверка з посади члена Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення», від 14.09.2015 № 544/2015 «Про призначення 

С. Костинського членом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення», від 14.09.2015 № 545/2015 «Про призначення У. Фещук 

членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», 

статтями 4, 6, 7, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Законом України «Про місцеві вибори», 

Національна рада  

 

вирішила: 

1. Внести до складу Робочої групи Національної ради для здійснення 

нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під 

час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 

2015 році, затвердженого рішенням Національної ради від 03.09.2015 № 1379, 

такі зміни: 

1) ввести до складу Робочої групи: 

Костинського С.А. – члена Національної ради; 

Чумаченко Г.О. – заступника начальника юридичного управління – 

начальника відділу представництва в судах та супроводження судових 

проваджень; 

Пархоменко І.В. – начальника відділу нормативно-правового 

забезпечення юридичного управління; 

2) вивести зі складу Робочої групи: 

Шверка Г.А. – заступника голови Національної ради; 

Севрюкова В.В. – члена Національної ради; 

3) слова «Фещук У.Ю., начальник юридичного управління» замінити 

словами «Фещук У.Ю. – член Національної ради». 



2. Представникам Національної ради в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі під час виборчої кампанії діяти виключно 

в межах чинного законодавства України, продовжуючи виконувати свої 

посадові обов’язки щодо розгляду всіх інших питань. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


