
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 13 

 

14.01.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 1 

 

Про затвердження складу Громадської комісії 

з питань проведення Конференції  

громадських об’єднань та асоціацій  

у сфері фізичного виховання та спорту 

 

Керуючись Порядком проведення конференцій громадських об’єднань та 

асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх 

повноважень, затвердженим рішенням Національної ради від 21.05.2015 № 707, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124, 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити склад Громадської комісії з питань проведення Конференції 

громадських об’єднань та асоціацій у сфері фізичного виховання та спорту, що 

додається. 

2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити склад Громадської комісії з питань 

проведення Конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері фізичного 

виховання та спорту на  офіційному вебсайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Т. Руденко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

14.01.2021 № 13 

 

СКЛАД 

Громадської комісії з питань проведення Конференції  

громадських об’єднань та асоціацій у сфері фізичного виховання та спорту 

 

АНДРІЄНКО 

Олена Валеріївна 

– представник, визначений Громадською радою 

при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення 

БОЙКО  

Сергій Юлійович 

– представник, визначений Громадською радою 

при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення 

БОЛЬШАКОВА  

Ольга Юріївна 

– представник, визначений Громадською радою 

при Державному комітеті телебачення і 

радіомовлення України 

БОРИСЕНКО 

Олександр Васильович 

– представник, визначений Громадською радою 

при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення 

ЗВАРИЧ  

Маріанна 

Володимирівна 

– представник, визначений Громадською радою 

при Міністерстві молоді та спорту України 

КЛІТНА 

Наталія Іванівна 

– представник, визначений Громадською радою 

при Державному комітеті телебачення і 

радіомовлення України 

КОВАЛЬСЬКИЙ  

Євген Миколайович 

– представник, визначений Громадською радою 

при Міністерстві молоді та спорту України 

МАЖУГО  

Олег Васильович   

– представник, визначений Громадською радою 

при Міністерстві молоді та спорту України 

ЧОВГАН 

Олександр Юрійович 

– представник, визначений Громадською радою 

при Державному комітеті телебачення і 

радіомовлення України 

 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими  

організаціями та діяльності суспільного мовлення    /підпис/ Тамара КРАВЧЕНКО 

 


