
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2166 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 
 

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

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 працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з дня 

створення Національної ради нагородити Почесною грамотою Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення працівників згідно з 

додатком. 

2. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради  Герасим’юк О.В.  

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

12.12.2019 № 2166 

 

Список 

працівників апарату Національної ради для представлення  

до нагородження Почесною грамотою Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

 

- Бакаленко Любов Яківна, головний спеціаліст сектору забезпечення 

розгляду звернень та доступу до публічної інформації управління 

організаційного та документального забезпечення; 

- Басій Єлізавета Анатоліївна, головний спеціаліст відділу технічного 

контролю каналів та регулювання телерадіомовлення управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю; 

- Беспала Людмила Степанівна, головний спеціаліст відділу розрахунку та 

контролю сплати ліцензійних зборів управління фінансової та 

бухгалтерської служби; 

- Бондар Ольга Вікторівна, головний спеціаліст відділу протокольно-

організаційної роботи управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Войтенко Алла Володимирівна, головний спеціаліст відділу контролю в 

сфері телерадіомовлення управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення; 

- Живолуп Людмила Іванівна, завідувач сектору забезпечення розгляду 

звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного 

та документального забезпечення; 

- Завада Вероніка Василівна, головний спеціаліст сектору персоналу; 

- Запорожець Людмила Миколаївна, начальник управління ліцензування; 

- Каць Соломія Ігорівна, головний спеціаліст відділу протокольно-

організаційної роботи управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Коваленко Світлана Юріївна, головний спеціаліст відділу протокольно-

організаційної роботи управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Коваль Таміла Георгіївна, начальник відділу контролю документообігу 

управління організаційного та документального забезпечення; 

- Колос Світлана Іванівна, головний спеціаліст відділу розрахунку та 

контролю сплати ліцензійних зборів управління фінансової та 

бухгалтерської служби; 



- Крук Катерина Петрівна, заступник начальника управління – головного 

бухгалтера – начальник відділу бухгалтерського обліку управління 

фінансової та бухгалтерської служби; 

- Круцюк Галина Іванівна, головний спеціаліст відділу протокольно-

організаційної роботи управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Куксова Олена Василівна, головний спеціаліст сектору планування та 

фінансування видатків бюджетних програм управління фінансової та 

бухгалтерської служби; 

- Кухарук Леся Сергіївна, головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- Леонтьєва Наталія Миколаївна, головний спеціаліст відділу моніторингу 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- Матвієвська Олена Анатоліївна, головний спеціаліст відділу протокольно-

організаційної роботи управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Мироненко Тамара Василівна, начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю; 

- Мозгова Леся Михайлівна, головний спеціаліст відділу розрахунку та 

контролю сплати ліцензійних зборів управління фінансової та 

бухгалтерської служби; 

- Ничипоренко Світлана Дмитрівна, головний спеціаліст відділу зв’язків зі 

ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення; 

- Павленко Інна Володимирівна, головний спеціаліст відділу моніторингу 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- Павлюченко Наталія Олександрівна, головний спеціаліст відділу 

забезпечення проведення перевірок управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення; 

- Пінчук Юрій Віталійович, головний спеціаліст відділу контролю в сфері 

телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- Примаченко Олена Миколаївна, провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- Рубанік Олександр Володимирович, головний спеціаліст відділу 

технічного контролю каналів та регулювання телерадіомовлення 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю;  

- Семашко Наталія Михайлівна, головний спеціаліст відділу контролю 

документообігу управління організаційного та документального 

забезпечення; 

- Семеняк Надія Іванівна, головний спеціаліст відділу розрахунку та 

контролю сплати ліцензійних зборів управління фінансової та 

бухгалтерської служби; 



- Сергеєва Людмила Іванівна, головний спеціаліст відділу ліцензування 

телерадіомовлення управління ліцензування; 

- Сидоренко Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- Синицька Алла Анатоліївна, заступник начальника відділу моніторингу 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- Соколик Оксана Володимирівна, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- Cобчук Тетяна Дмитрівна, начальник управління організаційного та 

документального забезпечення; 

- Сокур Людмила Петрівна, головний спеціаліст відділу контролю в сфері 

телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- Степаненко Інна Олександрівна, головний спеціаліст відділу зв’язків зі 

ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення; 

- Степневська Анна Валеріївна, заступник начальника управління 

ліцензування – начальник відділу ліцензування телерадіомовлення; 

- Тимкован Вікторія Євгенівна, головний спеціаліст відділу ліцензування 

телерадіомовлення управління ліцензування; 

- Торяник Маргарита Сергіївна, начальник відділу розрахунку та контролю 

сплати ліцензійних зборів управління фінансової та бухгалтерської 

служби;  

- Трусевич Іван Іванович, провідний спеціаліст відділу технічного контролю 

каналів та регулювання телерадіомовлення управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю; 

- Цимбаліста Наталія Василівна, заступник начальника відділу 

протокольно-організаційної роботи управління організаційного та 

документального забезпечення. 

 

 

Керівник  апарату                            /підпис/                        С. Кучерук 

 

 


