
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1005 

 

03.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 22 
 

Про створення Робочої групи Національної ради 

для здійснення нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями виборчого законодавства 

під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та  

сільських, селищних, міських голів у 2020 році 

 

У зв’язку з проведенням виборчої кампанії чергових виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів України у 2020 році, 

врахувавши, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 

№ 795-IX вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово 

окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в 

окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не 

призначаються і не проводяться,  а також, що у зв’язку з неможливістю 

забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, 

селищ і міст Донецької та Луганської областей вибори депутатів Донецької та 

Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться, керуючись нормами 

законів України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», Виборчим кодексом 

України, Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Робочу групу Національної ради для здійснення нагляду за 

дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства у складі: 

Зіневич Юрій Михайлович, відповідальний секретар Національної ради, 

голова робочої групи; 

Онопрієнко Максим Валентинович, член Національної ради, заступник 

голови робочої групи; 

Кучерук Сергій Адамович, керівник апарату Національної ради, член 

робочої групи; 

Федорова Ганна Володимирівна, головний спеціаліст відділу контролю в 

сфері телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

секретар робочої групи; 

Швидченко Дмитро Олександрович, т.в.о. начальника управління контролю 

та аналізу телерадіомовлення, член робочої групи;  

Лисенкова Олена Олексіївна, заступник начальника управління контролю 

та аналізу телерадіомовлення, член робочої групи;  



 

Ложечніков Андрій Володимирович, т.в.о. начальника відділу моніторингу 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення, член робочої групи;  

Савельєв Сергій Вікторович, начальник управління представників 

Національної ради, член робочої групи;  

Свістула Олександр Володимирович, заступник начальника управління 

представників Національної ради – начальник відділу організації роботи 

представників Національної ради та секретаріатів представників, член робочої 

групи;  

Пархоменко Ірина Володимирівна, начальник відділу нормативно-

правового забезпечення юридичного управління, член робочої групи;  

Мишкіна Ірина Андріївна, головний спеціаліст відділу нормативно-

правового забезпечення юридичного управління, член робочої групи;  

Собчук Тетяна Дмитрівна, начальник управління організаційного та 

документального забезпечення, член робочої групи;  

Кравченко Тамара Василівна, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями і діяльності суспільного мовлення, член робочої 

групи;  

Моцар Ірина Анатоліївна, начальник відділу міжнародного співробітництва 

та євроінтеграції, член робочої групи. 

2. Представникам Національної ради в областях та місті Києві під час 

виборчої кампанії діяти виключно в межах законів України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і 

радіомовлення», Виборчого кодексу України, продовжуючи виконувати свої 

посадові обов’язки щодо розгляду всіх інших питань.  

3. Керівнику робочої групи протягом 30 днів після завершення виборчої 

кампанії подати Національній раді звіт. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ольгу Герасим’юк. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


