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На розширеному засіданні секретаріату Рівненської обласної організації Національної
спілки журналістів України, що відбулося 28 січня,  представлено "дорожню карту"
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Голова
обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк в деталях представив керівникам редакцій
документ з символічною назвою "15 кроків до свободи", в якому розписано календарний
план усіх етапів реформи та кроки, які мають здійснити редакційні колективи і місцеві
органи влади на шляху до роздержавлення комунальної преси. Цей календарний план є
доволі обмеженим в часовому просторі. Так, до 31 березня ц.р. редакційні колективи
мають провести збори і чітко визначитися щодо способів та етапів реформування. Як і
прогнозувалося, практично всі редакції міських і районних газет Рівненщини,
співзасновниками яких поряд з журналістськими колективами є районні державні
адміністрації та районні ради, виявили бажання взяти участь в реформуванні своїх
видань вже на першому етапі, тобто, упродовж 2016 - першої половини 2017 років.

      

Принаймні про це вже заявили головні редактори Гощанської районної газети "Рідний
край" Ірина Повар, "Володимирецького вісника" Сергій Скібчик, Березнівської районної
газети "Надслучанський вісник" Надія Ярмолюк, "Вісника Демидівщини" Людмила
Мулько, Дубенської міської газети "Замок" Микола Мороз, "Дубровицького вісника"
Людмила Родіна, Зарічненської районної газети "Полісся" Тамара Алексіюк,
Радивилівської районної газети "Прапор перемоги" Василь Семеренко, "Новин
Рокитнівщини" Наталія Лозян, Острозької районної газети "Життя і Слово" Ольга Філіна,
"Новин Костопільщини" Олександра Кузнюк, Рівненської районної газети "Слово і Час"
Микола Мельник, "Сарненських новин" Світлана Ляшко, Рівненської міської газети "7
днів" Людмила Мошняга та обласного часопису "Вісті Рівненщини" Василь Бурченя.

  

- Роздержавлення комунальних газет - процес не легкий, але боятися його не варто, -
підкреслив присутній на секретаріаті перший заступник голови Рівненської обласної
ради, а в недалекому минулому - головний редактор газети "Сарненські новини" Микола
Драганчук. - Час  уже підтвердив: місцева преса користується авторитетом у читачів.
Десь більше, десь - менше, але авторитет цей незаперечний. Отож дуже хотілося б, аби
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після реформування саме редакційні колективи стали власниками своїх видань, самі
визначали редакційну політику і більше ніколи не працювали під чиїмось диктатом. 

  

Голова Волинської обласної організації НСЖУ Михайло Савчак, який на запрошення
рівненських колег взяв участь у засіданні секретаріату обласної журналістської
організації, також був приємно вражений прагненням керівників редакцій якомога
швидше позбутися опіки владних структур , стати незалежними у творенні справді
цікавих періодичних видань, котрі б читачі хотіли б передплачувати самі, а не за чиєюсь
вказівкою чи рознарядкою.

  

Учасники розширеного засідання секретаріату були одностайними в прийнятті рішення
щодо забезпечення якісного юридичного супроводу самого процесу роздержавлення.
Секретаріат Рівненської обласної організації НСЖУ у вирішенні цього питання йтиме
двома шляхами - залученням юридичної служби в головному офісі Національної спілки
журналістів України у Києві та створення юридичного консультативного пункту у
Рівному. Попередня домовленість з юристами, які спеціалізуються в медійній галузі, вже
досягнута.
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