
Засідання секретаріату 4 липня 2014 року

4 липня 2014 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

  

Члени секретаріату, уважно вивчивши надані матеріали, затвердили рішення низки
первинних журналістських організацій області щодо прийому до Спілки штатних і
позаштатних працівників засобів масової інформації.  Таким чином Національну спілку
журналістів України поповнили:

  

КОРПУСОВА Тетяна Сергіївна - начальник управління інформації та комунікацій
Рівненської облдержадміністрації;

  

СИРОЧУК Сергій Анатолійович - режисер творчо-виробничого об'єднання
"Телемовлення" Рівненської ОДТРК;

  

ГУЩУК Ігор Віталійович - заступник начальника головного управління
держсанепідстанції у Рівненській області;

  

ПРОКОПЧУК Андрій Павлович - журналіст інформаційного порталу "ЧаРівне";

  

СИДОРОВ Сергій Юрійович - позаштатний кореспондент інформаційного порталу
"ЧаРівне";

  

ОЧКО Ольга В'ячеславівна - старший інспектор сектору зв'язків із громадськістю УМВС
України у Рівненській області;

  

ЮРЧУК Надія Олександрівна - помічник начальника Рівненського міського відділу УМВС
у Рівненській області;
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ПРИМАК Станіслав Ігорович - редактор газети "Закон. Правосвідомість. Правопорядок";

  

ПРИМАК Аліна Ігорівна - позаштатний кореспондент газети "Закон. Правосвідомість.
Правопорядок";

  

ЛИСЕНКО Світлана Миколаївна - позаштатний кореспондент газети "Закон.
Правосвідомість. Правопорядок".

  

Щиро вітаємо колег з з цією знаковою подією у їх житті, зичимо нових творчих досягнень
у медійному просторі.

  

Присутні на засіданні члени секретаріату обговорили окремі положення прийнятого
Верховною радою 17 квітня 2014 року Закону України "Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України" та пов'язані з їх реалізацією ризики, ухвалили з цього приводу
звернення до Президента України, Голови Верховної ради та Прем'єр-міністра України,
Національної спілки журналістів України. З повним текстом звернення можна
ознайомитися на нашому сайті в розділі "Новини".

  

Члени  секретаріату обговорили також ситуацію, що склалася у Костополі у зв'язку із
виконанням рішення суду щодо поновлення на роботі колишнього редактора газети "Віче
Костопільщини" Олександра Намозова, визначилися з кандидатурами для направлення
на навчання до Вищої школи міжнародних відносин і суспільних комунікацій у Хелмі
(Республіка Польща), прийняли рішення про надання матеріальної допомоги членам
НСЖУ Володимиру Попику (м. Рівне), Андрію Гречку (смт. Рокитне), Єлизаветі
Перебийніс (смт. Рокитне), Миколі Гончару (смт. Рокитне), Станіславу Савичу (смт.
Зарічне) та Євгенії Шиманській (м. Дубно).

  

Наступне засідання секретаріату Рівненської обласної організації НСЖУ відбудеться у
третій декаді вересня 2014 року.
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