
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 623 

 

29.09.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 17  

 

Про Робочу групу з підготовки змін  

до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 

 

Керуючись статтею 21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтями 15, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити новий склад Робочої групи з підготовки змін до Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору (далі – Робоча група) згідно з 

додатком до цього рішення. 

2. Робочій групі підготувати зміни до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору для розгляду на засіданні Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради В. Коваля. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

29.09.2022 № 623 

 

Склад Робочої групи  

з підготовки змін до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 

1. Валентин КОВАЛЬ – перший заступник голови Національної ради, голова 

Робочої групи; 

2. Олег ЧЕРНИШ – заступник голови Національної ради, заступник голови 

Робочої групи; 

3. Олена НІЦКО – відповідальний секретар Національної ради; 

4. Олександр БУРМАГІН – член Національної ради; 

5. Юрій ЗІНЕВИЧ – член Національної ради; 

6. Максим ОНОПРІЄНКО – член Національної ради; 

7. Тетяна РУДЕНКО – член Національної ради; 

8. Євген ПЕРЕЛИГІН – керівник апарату; 

9. Тамара МИРОНЕНКО  – начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю; 

10. Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ – начальник управління ліцензування; 

11. Олександр ДЯЧЕНКО – начальник управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення;  

12. Сергій САВЕЛЬЄВ – начальник управління представників Національної 

ради; 

13. Андрій БОГДАНОВИЧ – начальник відділу зв’язків з медіа та 

суспільними інституціями; 

14. Олена НІКОЛАЄНКО – заступник начальника управління – начальник  

відділу представництва в судах та супроводження судових проваджень; 

15. Ірина ПАРХОМЕНКО – начальник відділу нормативно-правового 

забезпечення;  

16. Наталія ПЕРШИНА – головний спеціаліст сектору впровадження нових 

технологій та науково-технічного розвитку, секретар Робочої групи. 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю      /підпис/ Тамара МИРОНЕНКО 

 


