
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 667 

 

04.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 25.03.2021 № 347 

 

Про створення постійно діючої робочої групи 

для опрацювання відомостей та документів 

про структуру власності телерадіоорганізацій 

та провайдерів програмної послуги  

 

Керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Створити постійно діючу робочу групу для опрацювання відомостей та 

документів про структуру власності телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги. 

2. Затвердити склад постійно діючої робочої групи для опрацювання 

відомостей та документів про структуру власності телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, що додається. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради: 

1) від 24.03.2016 № 354 «Про створення робочої групи для опрацювання 

відомостей та документів про структуру власності телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги»; 

2) від 25.05.2017 № 783 «Про внесення змін до складу робочої групи для 

опрацювання відомостей та документів про структуру власності 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги». 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, представників Національної ради, 

юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 



Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

04.07.2019 № 667 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої робочої групи для опрацювання відомостей 

та документів про структуру власності телерадіоорганізацій  

та провайдерів програмної послуги 

 

Фещук  

Уляна Юріївна 

– заступник Голови Національної ради, голова 

робочої групи; 

  

Кучерук  

Сергій Адамович 

– керівник апарату Національної ради, заступник 

голови робочої групи; 

  

Александрова  

Валентина Сергіївна 

– помічник-консультант члена Національної ради, 

член робочої групи; 

  

Хвостик  

Тетяна Олексіївна 

– завідувач сектору розгляду інформації про 

структуру власності суб’єктів інформаційної 

діяльності юридичного управління, секретар робочої 

групи 

  

Запорожець  

Людмила Миколаївна 

– начальник управління ліцензування, член робочої 

групи; 

  

Стороженко  

Тетяна Вікторівна  

– начальник управління фінансової та 

бухгалтерської служби – головний бухгалтер, член 

робочої групи; 

  

Савельєв  

Сергій Вікторович 

– начальник управління представників Національної 

ради, член робочої групи; 

  

Собчук  

Тетяна Дмитрівна  

– начальник управління організаційного та 

документального забезпечення, член робочої групи; 

  

Літвіщенко  

Ганна Олександрівна 

– начальник юридичного управління, член робочої 

групи; 

  



Коваль  

Тетяна Григорівна 

– начальник відділу ліцензування провайдерів 

програмної послуги управління ліцензування, член 

робочої групи; 

  

Торяник  

Маргарита Сергіївна 

– начальник відділу розрахунків та контролю сплати 

ліцензійних зборів управління фінансової та 

бухгалтерської служби, член робочої групи; 

  

Ступак  

Дмитро Сергійович 

– начальник відділу державної реєстрації управління 

ліцензування, член робочої групи; 

  

Карамушка  

Олег Сергійович 

– заступник начальника відділу експлуатації та 

інформаційних технологій, член робочої групи. 

  

 


