
Засідання секретаріату 26 серпня 2022 року

26 серпня 2022 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України. Розглянувши подані пакети
документів, члени секретаріату затвердили рішення зборів первинних журналістських
організацій Сарненської асоціації вільних журналістів і фотожурналістів та редакції
Зарічненської газети "Полісся" і прийняли в члени Національної спілки журналістів
України КОТОК Світлану Іванівну, заступника директора Тиннівської ЗОШ 1-ІІІ ступенів
Сарненського району, ПАТРИКЕЙ Ніну Павлівну, членкиню літературного
об’єднання «Пролісок» (м. Сарни), ПОЛЮХОВИЧА
Семена Семеновича, головного редактора Зарічненської газети «Полісся»,
ЦИЦЮРУ Олександра Олександровича, директора фізкультурно-спортивного клубу
«Повір у себе» (м. Сарни) та 
ШИЙКУ Світлану Володимирівну, доцента кафедри журналістики та українознавства
Національного університету водного господарства і природокористування. Щиро вітаємо
усіх з такою знаковою подією у їх житті, зичимо нових творчих звершень. 

  

Відповідно до Положення про творчий конкурс на здобуття премії імені Михайла
Горопахи в галузі журналістики, котрий проводить секретаріат обласної організації
НСЖУ, цього року єдиним претендентом на здобуття цієї нагороди став член НСЖУ,
мистецтвознавець, професор кафедри музичного фольклору інституту мисцецтв
Рівненського державного зуманітарного університету Богдан Столярчук. Упродовж
календарного року в місцевій пресі він опублікував більше десятка статей історичної та
краєзнавчої тематики. То ж члени секретаріату кандидатуру Богдана Йосиповича
підтримали одноголосно. Диплом відповідного зразка і грошову премію з коштів обласноїї
організації НСЖУ новому лауреату буде вручено 14 вересня, в день народження
Михайла Горопахи.

  

Члепни секретаріату ознайомилися також з новою книгою Віктора Мазаного, доцента
факультету журналістики Міжнародного економікео-гуманітарного університету імені
академіка Степана Дем'янчука "Журналістика інформаційного агентства", одностайно
підтримали заяву Асоціації полььських журналістів щодо підривної діяльності
пропагандистів росії в умовах російсько-української війни, задовільнили заяву члена
НСЖУ Юрія Берези  щодо звільнення його від сплати щорічних членських вненсків у
зв'язку зі складним матеріальним становищем. 

  

Відповідно до п. 3.3 Статуту Національної спілки журналістів України за втрату зв’язків з
організацією, несплату без поважних причин членських внесків більше двох років 
секретаріат виключив з лав Національної спілки журналістів України ДЕМ'ЯНЕЦЬ
Галину Григорівну, членський квиток № 23933,  перебувала на обліку в первинній
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організації редакції газети «Дубровицький вісник», 
НАМОЗОВУ Вікторію Олександрівну, членський квиток № 26680, перебувала на обліку в
первинній організації редакції газети «Новини Костопільщини», 
ЛЕВЧУК Наталію Вікторівну, членський квиток № 26667, перебувала на обліку в
первинній організації редакції газети «Замкова гора», 
САНДАРУ Юрія Сергійовича, членський квиток № 23218, перебував на обліку в
первинній організації редакції газети «Замкова гора", 
СВІТОЩУКА Олексія Володимировича, членський квиток № 26697, перебував на обліку в
первинній організації редакції газети «Новини Костопільщини», 
СПІТЧЕНКА Дмитра Вікторовича, членський квиток № 26695, перебував на обліку в
первинній організації ТРК «ITV» (м. Рівне) та 
ХІМІЧА Андрія Володимировича, членський квиток № 26622, перебував на обліку в
первинній організації ГУ ДСНС у Рівненській області.
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