
Засідання секретаріату 26 квітня 2018 року

26 квітня 2018 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.
Секретаріат, розглянувши пакети документів, подані первинними організаціями НСЖУ,
затвердив рішення зборів цих організацій. Таким чином Національну спілку журналістів
України у квітні 2018 року поповнили:
СКІБЧИК Людмитла Миколаївна та ПИЛИПЧУК Вероніка Вікторівна - кореспонденти
газети "Вараш" (місто Вараш);
КРИЩУК Юлія Сервна - кореспондент  ТРК "Енергноатом" (м. Вараш);
ГАЙДУК Наталія Олександрівна - кореспондент комунального підприємства
Березнівської районної ради "Телерадіокомпанія "Березне".
Щиро вітаємо колег з цією пам'ятною подією у їх житті, зичимо нових творчих здобутків, а
ще - нових шанувальників їх таланту.

  

Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк поінформував колег про рішення,
прийняті пленумом Національної спілки журналістів України, який відбувся 20 та 21
квітня 2018 року у туристичному комплексі "Буковель" на Івано-Франківщині. (Детальніше
з рішеннями пленуму можна ознайомитися на сайті НСЖУ (nsju.org).

  

Члени секретаріату внесли зміни та затвердили Положення про творчі конкурси серед
журналістів у 2018 році (підсумки конкурсу буде підбито наприкінці травня поточного
року, а нагородження переможців - 1 червня 2018 року) та Положення про проведення
ХІХ літньої спратакіади журналістів Рівненщини (змагання відбудуться на базі
фізкультурно-оздоровчого табору "Олімпієць" у селі Хрінники Демидівського району
16-17 червня 2018 року).

  

 Члени секретаріату обговорити також питання про організацію виїзних секретаріатів з
метою підвищення авторитету первинних журналістських організацій в районах та містах
області, про встановлення на фасаді Народного дому ( в цьому приміщенні знаходиться
офіс обласної журналістської органфізації) пам'ятної дошки ШИШКОВУ Володимиру
Никифоровичу, який 25 років підряд обіймав посаду відповідального секретаря
Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України. 

  

Секретаріат обласної організації НСЖУ висловив свою позицію стосовно рішення зборів
представників журналістських організацій України про створення Конфедерації
журналістських організацій України та підтримав низку її заяв (про Суспільне мовлення в
Україні, про позбавлення нагород і звань журналістів, котрі стали на бік ворога).
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