Засідання секретаріату 28 листопада 2013 року

У четвер, 28 листопада 2013 року відбулося чергове планове засідання секретаріату
Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Секретаріат затвердив рішення зборів первинних організацій НСЖУ Рівненської ОДТРК
та редакції часопису "Духовна нива" щодо прийому штатних і позаштатних працівників
медійної галузі в члени Спілки. Таким чином нашу творчу організацію поповнили:

ШИДЛОВСЬКА Ірина Петрівна, менеджер з реклами приватного підприємства
"Рекламно-продюсерський центр "Терра-У", позаштатний автор низки радіопередач в
ефірі Рівненської ОДТРК;

МУСАЄВ Юрій Шамсадінович, звукорежисер, автор та ведучий програм
творчо-виробничого об'єднання "Рівне-ФМ" Рівненської ОДТРК;

ЮЗВЕНКО Микола Леонідович, головний лікар Рівненського обласного центру
"Здоров'я", позаштатний кореспондент обласного часопису "Духовна нива";

ПРОЦИК Дмитрій Іванович, керуючий Рівненською єпархією Української православної
церкви Київського патріархату, Архієпископ Рівненський і Острозький, позаштатний
кореспондент обласної газети "Духовна нива".

Щиро вітаємо колег з цією знаковою подією у їх житті, зичимо козацького здоров'я та
нових здобутків на творчій ниві.

Члени секретаріату визначилися з датою проведення чергового пленуму обласної
журналістської організації. Цей захід за участю членів правління та членів ревізійної
комісії обласної організації НСЖУ вирішено провести у п'ятницю, 20 грудня 2013 року. На
пленумі планується заслухати та обговорити звіт голови обласної організації НСЖУ
Дмитра Тарасюка про виконану у 2013 році роботу та інформацію про хід виконання
постанови ХIII звітно-виборної конференції РОО НСЖУ. Крім цього на пленумі мають
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бути окреслені заходи щодо підвищення ефективності статутної діяльності первинних
організацій. На пленум будуть також запрошені керівники засобів масової інформації усіх
форм власності та секретарі первинних журналістських організацій, які не є членами
правління або ж членами ревізійної комісії РОО НСЖУ.

Секретаріат розглянув низку інших важливих питань, що стосуються діяльності обласної
журналістської організації. Зокрема, виділено кошти на придбання новорічних
подарунків для дітей, батьки яких є членами НСЖУ. Обговорено питання про можливість
зведення кооперативного житлового будинку для сімей журналістів у Рівному.

Прийнято рішення про нагородження відзнаками НСЖУ штатних працівників газети
Рівненської міської ради "Сім днів", якій 6 грудня виповнюється 20 років з дня її
заснування.

Члени секретаріату обговорили також питання, пов'язані з передплатою "Журналіста
України", заслухали інформацію Дмитра Тарасюка про хід організації виставки робіт
рівненських фотомайстрів - членів НСЖУ, котра має відкритися у другій декаді грудня у
польскому місті Хелм.
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