
Засідання секретаріату 24 січня 2013 року

24 січня відбулося перше у 2013 році засідання секретаріату обласної журналістської
організації.

  

Секретаріат, після детального обговорення кандидатур, затвердив рішення низки
первинних організацій щодо прийому в члени Національної спілки журналістів України
штатних та позаштатних працівників ЗМІ. Таким чином нашу творчу організацію
поповнили:

  

МАРТИНЮК Марія Сергіївна - власний кореспондент регіональної газети "Вісник+К" у
Рівненській області;

  

ГРИБ Юлія Миколаївна - позаштатний кореспондент районної газети "Віче
Костопільщини";

  

ПУСТОВІТ Тарас Олександрович - позаштатний кореспондент острозької міської газети
"Замкова гора".

  

Щиро вітаємо колег з цією знаковою подією у їх житті, зичимо нових творчих злетів та
вдячних шанувальників їх таланту.

  

Члени секретаріату прийняли рішення про проведення 31 січня 2013 року розширеного
пленуму обласної організації НСЖУ. Окрім членів правління обласної журналістської
організації, на пленум запрошені голова ревізійної комісії, керівники комунальних
електронних та друкованих засобів масової інформації, голови (заступники голів)
районних та міських рад, котрі є засновниками (співзасновниками) комунальних ЗМІ.

  

На обговорення учасників Пленуму вносяться питання:
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1. Про взаємостосунки редакцій комунальних ЗМІ та органів місцевої влади, котрі є їх
засновниками (співзасновниками) в розрізі виконання обома сторонами положень Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

  

2. Про підсумки та особливості передплати в області друкованих ЗМІ на 2013 рік.

  

3. Про план роботи обласної організації НСЖУ на 2013 рік.

  

Пленарне засідання відбудеться в приміщенні обласної державної адміністрації за
адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 1, к. 601 (6-й поверх). Початок - 11.00.

  

Секретаріат рекомендував кандидатуру головного редактора обласної
громадсько-політичної газети "Вільне слово", заслуженого журналіста України Андрія
Бабінця представляти інтереси журналістської спільноти у громадській раді при обласній
державній адміністрації.

  

Секретаріат затвердив також Положення про відкритий чемпіонат області з підльодного
вилову риби на мормишку серед працівників друкованих та електронних ЗМІ (змагання
відбудуться 23 лютого 2013 року), звіт головного бухгалтера обласної організації НСЖУ
Таміли Ткач щодо підсумків фінансової діяльності організації у 2012 році та орієнтовний
кошторис витрат на 2013 рік.
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