
Додаток 1  
до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 
 публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна телерадіокомпанія України”  
та припинення їхніх повноважень  

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV)  
 
 

ЗАЯВА 
 на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій для 

обрання члена Наглядової ради НСТУ  
Найменування    Волинська обласна організація Національної спілки 
журналістів України  
 
Статус    Громадське формування (творча спілка)  
 
Сфера діяльності  журналістика 
 (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”)  
 

Дата реєстрації 30.09.2003 р. 
 
Місцезнаходження та контактні дані м. Луцьк, вул. Ковельська, 13 
volnsju@ukr.net , (0332) 74-02-36 
(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону)  
 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та 
контрольних органів: 

СЕКРЕТАРІАТ 

     Андрушко Марія Олексіївна, Вельма Микола Григорович, Данилюк 
Володимир Олексійович, Згоранець Олександр Олександрович, Куліш 
Ольга Володимирівна, Лесюк Святослав Володимирович, Пирожко 
Святослав Костянтинович, Савчак Михайло Іванович,  Хотимчук Євген 

mailto:volnsju@ukr.net


Якович, Шегда Степан Петрович, Якименко Микола Олександрович. 

ПРАВЛІННЯ: 

 Андрушко Марія Олексіївна, Вельма Микола Григорович, Гарбарчук 
Костянтин Володимирович, Данилюк Володимир Олексійович, Дідик Олег 
Іванович, Згоранець Олександр Олександрович, Коваль Юрій Григорович, 
Куліш Ольга Володимирівна, Лапків Михайло Степанович, Лесюк Святослав 
Володимирович, Літковець Тарас Миколайович, Лісовий Ігор Сергійович, 
Лоцман Костянтин Анатолійович, Михальчук Антоніна Андріївна, Пирожко 
Святослав Костянтинович, Приходько Володимир Олександрович, Родич 
Степан Володимирович, Романюк Ніна Вікторівна, Савчак Михайло 
Іванович, Слюсар Наталія Олександрівна, Теребус Оксана Леонідівна, 
Хотимчук Євген Якович, Хітько Марія Григорівна, Шегда Степан Петрович, 
Якименко Микола Олександрович 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ : Хотимчук Володимир Євгенович, Харів Ольга 
Степанівна, Юхта Михайло Дмитрович, Герасимик Микола Іванович  

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання         
заяви на участь у конференції: Супровід процесу реформування ЗМІ         
комунальної і державної форм власності, консультаційна підтримка       
реформованих медіа, захист прав журналістів, сприяння підвищенню       
журналістської діяльності, оздоровлення членів організації, проведення      
публічних обговорень, семінарів, тренінгів з актуальних      
соціально-економічних і творчих питань. 
 
Перелік реалізованих проектів:  
  «Робота комунальних ЗМІ Волині  в нових ринкових умовах за світовими 
стандартами журналістики» , червень 2018 р., 12 редакторів районних газет 
підвищили кваліфікацію з питань монетизації свого видання і можливостей 
грантової діяльності. 
«Тренінг для прес-служб органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування Волинської області», 2017 р., налагоджено співпрацю 



прес-служб і журналістів ЗМІ Волинської області.  
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати)  
 

Проведені заходи : 
 Щорічні творчі конкурси до Дня журналіста і Дня працівників радіо, 
телебачення і зв’язку, 2017-2019 р.р. 
Щорічна обласна журналістська спартакіада (2017-2019 р.р.); 
Щорічна акція до Дня пам’яті Георгія Гонгадзе (16 вересня щороку); 
Літнє оздоровлення журналістів та членів їх сімей на власній оздоровчій базі 
відпочинку; (травень-серпень щороку) 
Конференції “Волинська журналістика. Виклики сьогодення” (06.06.2017, 
2018 р.р.)  (назви заходів, дати проведення)  
 

Друковані та електронні видання - відсутні наразі  
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет)  
  

Інформація про керівника  

Савчак Михайло Іванович - голова Волинської обласної організації НСЖУ, 
головний редактор обласної газети «Діалог». Народився 6 січня 1954 р. Освіта 
вища, журналістька, у різні роки працював редактором обласних газет,   З 1991 
по 2007 – редактор-співзасновник обласної інформаційно-комерційної газети 
„Волинська реклама". З 2007 по  2008 р.р. був начальником управління 
інформації та зв’язків з громадськістю Волинської обласної державної 
адміністрації. Член НСЖУ з 1979. Неодноразово обирався секретарем, першим 
заступником голови правління Волинської обласної організації Національної 
спілки журналістів України. 

Інформація про інших членів   

На обліку у Волинській облорганізації НСЖУ - 387 членів . 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в 
яких висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років  



https://www.volyn24.com/news/128469-iak-na-volyni-zhurnalistiv-iz-profesijny
m-sviatom-vitaly-fotoreportazh 

https://www.volyn24.com/news/103396-spilka-zhurnalistiv-volyni-zasudyla-nap
ad-na-koleg-na-ternopilschyni 

Спілка журналістів «показує зуби» та поповнюється 

 

Керівник ______________ М.І. Савчак  
(підпис) (ініціали, прізвище)  

__17.02.2020 р._ 
(дата)  

https://www.volyn24.com/news/128469-iak-na-volyni-zhurnalistiv-iz-profesijnym-sviatom-vitaly-fotoreportazh
https://www.volyn24.com/news/128469-iak-na-volyni-zhurnalistiv-iz-profesijnym-sviatom-vitaly-fotoreportazh
https://www.volyn24.com/news/103396-spilka-zhurnalistiv-volyni-zasudyla-napad-na-koleg-na-ternopilschyni
https://www.volyn24.com/news/103396-spilka-zhurnalistiv-volyni-zasudyla-napad-na-koleg-na-ternopilschyni
http://www.volga.lutsk.ua/view/23211/

