
Засідання секретаріату 31 жовтня 2013 року

В останній день жовтня 2013 року відбулося планове засідання секретаріату Рівненської
обласної організації Національної спілки журналістів України.

  

Члени секретаріату затвердили рішення зборів низки первинних журналістських
організації щодо прийому штатних та позаштатних працівників засобів масової інформації
краю в члени НСЖУ. Таким чином лави Національної спілки журналістів України
поповнили:

  

АНДРІЙЧУК Володимир Гнатович - позаштатний кореспондент Гощанської районної
газети "Рідний край", пенсіонер;

  

ХІМІЧ Андрій Володимирович - головний фахівець сектору зв'язків із ЗМІ та
громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у
Рівненській області:

  

ДЕРЕПА Юрій Володимирович - позаштатний кореспондент газети обласної ради "Вісті
Рівненщини";

  

ЮХНІЧ Олена Павлівна -завідуюча відділом програм творчо-виробничого об'єднання
"Рівне-ФМ" Рівненської ОДТРК;

  

ГУРСЬКИЙ Анатолій Йосипович - позаштатний кореспондент газети "Духовна нива",
лікар-ендокринолог Рівненського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту
населення;

  

МЕЛЬНИЧУК Олександр Валентинович - кореспондент видавничого дому "ОГО" (м.
Рівне);

  

 1 / 2



Засідання секретаріату 31 жовтня 2013 року

ДАНИЛЮК Ольга Валентинівна - кореспондент видавничого дому "ОГО" (м. Рівне).

  

Щиро вітаємо колег з цією знаковою подією у їх житті, бажаємо міцного здоров'я, плідної
творчої праці, а ще - щонайбільше вдячних читачів, радіослухачів і телеглядачів. Бо саме
вони є головним мірилом нашої повсякденної праці.

  

Секретаріат підтримав клопотання первинних організацій  щодо нагородження окремих
журналістів "Золотою медаллю української журналістики", "Почесним знаком НСЖУ",
"Почесною грамотою НСЖУ"  та "Почесною грамотою Рівненської обласної організації
НСЖУ" .

  

Обговорено також питання щодо участі наших колег в Другому Всеукраїнському турнірі з
шахів серед журналістів, який відбудеться 6 грудня ц.р. у Києві. Рівненщину в цих
престижних змаганнях представлятимуть відповідальний секретар обласної організації
НСЖУ Микола Фоменко та головний редактор газети "Рівне-ракурс" Юрій Рачковський.

  

Секретаріат звернувся до первинних організацій Спілки з проханням взяти активну
участь у популяризації та  передплаті нашого фахового видання "Журналіст України" та
обговорив низку питань, пов'язаних з організацією та проведення виставки робіт
рівненських фотожурналістів у місті Хелм (Республіка Польща). Відкриття фотовиставки
планується в першій декаді грудня поточного року.
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