
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 642 

 

06.10.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 18 

 

Про внесення змін до складу  

Робочої групи зі створення правил  

захисту дітей у медіа 

 

З метою сприяння саморегулювання телерадіоорганізацій та захисту дітей 

від шкідливого впливу медіа, враховуючи статті 6, 62 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтю 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до складу Робочої групи зі створення правил захисту дітей 

у медіа, затвердженого рішенням Національної ради від 15.09.2016 № 1969, 

виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Координацію діяльності робочої групи та виконання цього рішення 

покласти на відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями, юридичне 

управління, управління контролю та аналізу телерадіомовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ніцко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради  

від 15.09.2016 № 1969 

(у редакції рішення Національної ради 

від 06.10.2022 № 642) 
 

СКЛАД 

Робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа 

 

НІЦКО 

Олена Анатоліївна 

 

– відповідальна секретарка Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, 

голова робочої групи 

АНДРІЄНКО 

Олена Валеріївна 

– заступниця директора з правових питань 

рекламно-комунікаційного холдингу «Publicis 

Groupe Ukraine», членкиня Громадської ради  

при Національній раді (за згодою) 

 

БОРИСЕНКО  

Олександр Васильович 

– заступник директора департаменту взаємодії  

з органами державної влади ТОВ «ТРК «Студія 

1+1» (за згодою) 

 

ГЕРАСИМЧУК 

Дар’я Михайлівна 

– радниця – уповноважена Президента України  

з прав дитини та дитячої реабілітації (за згодою) 

 

ГЕРАСИМ’ЮК  

Ольга Володимирівна 

 

– голова Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

ГОЛУБЄВА  

Олена Євгеніївна 

– виконавча директорка Громадської спілки 

«Українська анімаційна асоціація», директорка 

анімаційної студії «Червоний собака», членкиня 

Громадської ради при Національній раді (за згодою) 

 

ДАНЬКОВА 

Наталія Олександрівна 

 

– оглядачка інтернет-видання «Детектор медіа»  

(за згодою) 

ЖАРУК 

Сергій Олексійович 

 

– юрист медіагрупи «Inter Media Group» (за згодою) 

ЗАПОРОЖЧЕНКО  

Максим Володимирович 

– керівник Миколаївського осередку Української 

асоціації медіапсихологів та медіапедагогів, 

завідувач Центру цифрової освіти та медіакультури 

(за згодою) 

 

ІЛЛЮШИНА 

Олена Ігорівна 

– старша юристка Асоціації «Індустріальний 

телевізійний комітет» (за згодою) 

 



КРАВЧЕНКО 

Тамара Василівна 

– завідувачка сектору роботи з громадськими, 

галузевими організаціями та суспільним мовником 

відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями 

Національної ради  

ЛАЗАРЕНКО  

Олексій Олександрович 

 

– віцепрезидент Всеукраїнської фундації «Захист 

прав дітей» (за згодою) 

 

МІСЬКИЙ  

Вадим Васильович 

– секретар Наглядової ради АТ «НСТУ»,  

директор Громадської організації «Лабораторія 

демократичних трансформацій» (за згодою) 

 

МОЦАР 

Ірина Анатоліївна 

– начальниця відділу міжнародного співробітництва 

та євроінтеграції Національної ради  

 

М’ЯСНІКОВА 

Катерина Андріївна 

  

– виконавча директорка Національної асоціації 

медіа (за згодою) 

 

НАЙДА  

Іванна Анатоліївна 

– генеральна продюсерка департаменту нішевих 

каналів «1+1media» (за згодою) 

 

НАЙДЬОНОВА  

Любов Антонівна 

 

– президентка Української асоціації медіапсихологів 

та медіапедагогів, доктор психологічних наук, член-

кореспондент, заступниця директора з наукової 

роботи Інституту соціальної та політичної 

психології НАПНУ, членкиня Громадської ради  

при Національній раді (за згодою) 

 

ОСТАПКО 

Оксана Миколаївна 

 

– заступниця директора з правових питань 

«StarLightMedia» (за згодою) 

ПАРХОМЕНКО 

Ірина Володимирівна 

 

– начальниця відділу нормативно-правового 

забезпечення юридичного управління 

Національної ради  

 

ПОПОВ  

Сергій Валерійович 

директор департаменту новин ТОВ «ТРК «Студія 

1+1» (за згодою) 

 

СКРИПНИК  

Федір Васильович 

– директор департаменту моніторингу контенту та 

стандартів мовлення АТ «НСТУ» (за згодою) 

 

СТРОЙКО 

Ірина Анатоліївна 

– голова Комітету з питань ЗМІ та рекламного права 

Асоціації правників України (за згодою) 

 

ЧАПЛІНСЬКА  

Юлія Сергіївна 

– членкиня правління Української асоціації 

медіапсихологів та медіапедагогів,  кандидат 

психологічних наук, старша наукова співробітниця 

лабораторії психології масової комунікації та 



медіаосвіти Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України (за згодою) 

 

ШВИДЧЕНКО 

Дмитро Олександрович 

– начальник відділу аналізу аудіовізуальних 

медіапослуг та соціологічних досліджень 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення 

Національної ради  

 

 
Начальник відділу зв’язків з медіа  

та суспільними інституціями    /підпис/  Андрій БОГДАНОВИЧ 

 

 


