
Засідання секретаріату 28 березня 2013 року

28 березня 2013 року відбулося планове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

  

Секретаріат затвердив рішення зборів первинних журналістських організацій при 
телерадіокомпанії "Рівне-1" та редакції Млинівської районної газети "Гомін" щодо
прийому працівників ЗМІ у члени НСЖУ. Таким чином нашу творчу організацію
поповнили:

  

КОВТУНЕЦЬ Олена Олександрівна - кореспондент служби новин ТРК "Рівне-1";

  

ВІННІК Тетяна Віталіївна - автор та ведуча програми "Модно" на ТРК "Рівне-1";

  

МАХНО Анна Володимирівна - кореспондент служби новин ТРК "Рівне-1";

  

ТУЗ Олександр Васильович - кореспондент служби новин ТРК "Рівне-1";

  

ІВАСЬКІВ Віктор Миколайович - редактор Млинівського районного радіомовлення.

  

Щиро вітаємо колег з цією неординарною подією у їх житті, зичимо нових творчих злетів,
а головне здоров'я і багато вдячних телеглядачів та радіослухачів.

  

Левову частку засідання члени секретаріату присвятили розгляду звернень колективів
редакції газети "Сарненські новини" та прес-центру Кузнецовської міської ради. Щодо
ситуації в Сарнах, члени секретаріату вирішили відрядити туди свого повноважного
представника для з'ясування всіх обставин конфлікту на місці. Дещо складнішою є
ситуація в Кузнецовську. Поява звернення колективу прес-центру викликана спробами
його засновника в особі міської ради реформувати підконтрольне їм друковане видання.
Беручи до уваги той факт, що Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету
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Міністрів в термін до 5 квітня 2013 року підготувати конкретні пропозиції щодо
роздержавлення комунальних ЗМІ, що з боку Кабінету Міністрів накладено мораторій на
реорганізацію редакцій газет і телерадіокомпаній, секретаріат обласної журналістської
організації звернувся до керівників районних державних адміністрацій та районних
(міських) рад з проханням не вчиняти будь-яких дій щодо реформування засобів масової
інформації, засновниками чи співзасновниками яких вони є, аж до прийняття Верховною
радою Закону про роздержавлення ЗМІ.

  

Секретаріат вніс зміни до Положення про творчі конкурси в частині складу конкурсної
комісії. Головою конкурсної комісії (за згодою) призначено заслуженого журналіста
України КРИВОГО Миколу Васильовича. До складу конкурсної комісії введено
заслуженого журналіста України МАЗАНОГО Віктора Степановича - доцента
факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені С.
Дем'янчука, власного кореспондента Укрінформу у Рівненській області. У складі журі
залишилися ЦИМБАЛЮК Євген Павлович - заслужений журналіст України, власний
кореспондент обласної громадсько-політичної газети "Вільне слово", РАЧОК Павло
Трохимович - секретар первинної журналістської організації при редакції Березнівської
районної газети "Надслучанський вісник", ТАРАСЮК Дмитро Володимирович -
заслужений журналіст України, представник Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення у Рівненській області, голова обласної організації НСЖУ,
ФОМЕНКО Микола Георгійович - відповідальний секретар обласної журналістської
організації.

  

У відповідності до положень Статуту за несплату членських внесків, втрату зв'язків із
організацією секретаріат виключив із рядів Національної спілки журналістів України
ЛЕВЧУН Наталію Петрівну (перебувала на обліку в первинній організації при редакції
Рівненської районної газети "Слово і Час"), ГОЛОВАЙ Наталію Василівну (ТРК
"Сфера-ТВ"), ТУПЧИКА Павла Сергійовича (ТРК "Сфера-ТВ") і ТУПЧИКА Сергія
Васильовича (ТРК "Сфера-ТВ).
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