Засідання секретаріату 27 квітня 2017 року

27 квітня 2017 року відбулося перше засідання оновленого ХІІІ звітно-виборною
конференцією секретаріату Рівненської обласної організації Національної спілки
журналістів України.

Члени секретаріату одностайним голосуванням затвердили решення про обрання
заступником голови правління обласної журналістської організації Заслуженого
журналіста України Володимира Дрозюка, відповідальним секретарем - Миколу
Фоменка.

Члени секретаріату, ознайомившись з надісланими документами, затвердили рішення
зборів первинних організації філії НСТУ "Рівненська регіональна дирекція" та
комунального підприємства Сарненської районної ради ТРК "Полісся", які стосуються
прийому в члени НСЖУ. Таким чином Національну спілку журналістів України поповнили
Олександра Олегівна НАГОРНА - ведуча передач радіо "Рівне-ФМ" філії НСТУ
"Рівненська регіональна дирекція", Вадим Богданович БРИК - завідуючий відділом
тематичних програм Сарненської телерадіокомпанії "Полісся", а також позаштатні
кореспонденти цієї компанії Петро Семенович МАКАРЕНКО, Анжела Йосипівна
ПОЛІЩУК та Олексій Федорович ЛАВОР. Щиро вітаємо колег з цією важливою подією у
їх житті та зичимо нових творчих звершень і пошанування вдячних радіослухачів.

Серед інших питань, які були внесені на розгляд секретаріату - про затвердження умов
творчого конкурсу у 2017 році (умови конкурсу розміщені на нашому сайті в розділі
"конкурси"), про проведення ХVIII Спартакіади журналістів Рівненщини, про
встановлення 5 червня ц.р. на фасаді житлового будинку № 34 по вулиці Адама
Міцкевича у Рівному меморіальної дошки колишньому начальнику управління преси,
поліграфії і книжкової торгівлі облвиконкому, члену НСЖУ Михайлу Шевцову, про
представлення до присвоєння звання "Заслужений журналіст України" кандидатури
колишнього головного редактора газети "Віче Костопільщини" а нині прес-секретаря
Костопільської міської ради Олександра Намозова, про відзначення у 2017 році
професійного свята - Дня журналіста.

Зокрема, секретаріат прийняв рішення провести урочистості з нагоди Дня журналіста 2
червня, а чергову Спартакіаду журналістів Рівненської області - 24-25 червня 2017 року
на оздоровчій базі фізкультурно-спортивного товариства "Україна" у селі Хрінники
Демидівського району (Положення про проведення Спартакіади розміщене на нашому
сайті в розділі "спорт"). Про місце проведення урочистостей до Дня журналіста буде
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повідомлено додатково.

Відповідно до поданої заяви секретаріат звільнив від сплати членських внесків головного
редактора часопису "Волинь" Сергія Степанишина у зв'язку із складними обставинами,
які склалися у його житті останнім часом.
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