Олександр Курсик став першим заступником голови Малолюбашанської ОТГ
Середа, 08 грудня 2021, 12:57

Вчора 8 грудня, відбулася сесія Малолюбашанської громади Рівненського району. Під
час засідання новообрані депутати пристали на пропозицію голови ОТГ Світлани
Ковальчук та обрали її першим заступником депутата Рівнеради, члена Національної
спілки журналістів України Олександра Курсика.

Курсик Олександр Васильович — український журналіст, політик, громадський діяч,
депутат Рівненської міської ради VI та VII скликань. У 2003–2008 роках навчався
у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана
Дем’янчука на факультеті масової комунікації та інформаційних технологій. Отримав
диплом «Магістра журналістики». У 2011 році здобув другу вищу освіту за фахом
«Економіка підприємства», закінчивши економічний факультет Національного
університету водного господарства та природокористуванння.
З травня 2005-го по листопад 2007 року працював кореспондентом служби новин та
ведучим на радіо «Край» Рівненської обласної державної телерадіокомпанії,
журналістом служби новин телекомпанії «Рівне-1». А з червня 2008-го по
грудень 2015 року був власним кореспондентом ТСН телеканалу «1+1» у Рівненській
області. Згодом став викладачем на факультеті журналістики в Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті.

Олександр став одним із засновників інформаційно-розважального порталу Рівного
«ЧаРівне.info». У березні 2018-го заснував «Рівненський медіа-центр», метою якого є
організація прес-конференцій, прес-турів, круглих столів, брифінгів та зустрічей.
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Щиро вітаємо колегу!ня новообрані депутати пристали на пропозицію голови ОТГ
Світлани Ковальчук та обрали її першим заступником депутата Рівнеради, члена
Національної спілки журналістів України Олександра Курсика.

Курсик Олександр Васильович — український журналіст, політик, громадський діяч,
депутат Рівненської міської ради VI та VII скликань.

У 2003–2008 роках навчався у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
академіка Степана Дем’янчука на факультеті масової комунікації та інформаційних
технологій. Отримав диплом «Магістра журналістики». У 2011 році здобув другу вищу
освіту за фахом «Економіка підприємства», закінчивши економічний
факультет Національного університету водного господарства та природокористуванння.

З травня 2005-го по листопад 2007 року працював кореспондентом служби новин та
ведучим на радіо «Край» Рівненської обласної державної телерадіокомпанії,
журналістом служби новин телекомпанії «Рівне-1». А з червня 2008-го по
грудень 2015 року був власним кореспондентом ТСН телеканалу «1+1» у Рівненській
області. Згодом став викладачем на факультеті журналістики в Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті.

Олександр став одним із засновників інформаційно-розважального порталу Рівного
«ЧаРівне.info». У березні 2018-го заснував «Рівненський медіа-центр», метою якого є
організація прес-конференцій, прес-турів, круглих столів, брифінгів та зустрічей.

З 2010 року – депутат Рівненської міської ради кількох скликань.
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