Засідання секретаріату 24 лютого 2012 року

24 лютого 2012 року відбулося планове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації НСЖУ.

Секретаріат затвердив рішення зборів первинних журналістських організацій про
прийом в члени Спілки. Таким чином новими членами Національної спілки журналістів
стали:

ВЕРБИЛО Тамара Володимирівна, редактор газети "Наш коледж" Рівненського коледжу
економіки і бізнесу, викладач української мови та літератури;

ШУЛЯК Павло Володимирович, технічний редактор обласного часопису "Податкові вісті";

ЧУБ Сергій Олександрович, інспектор центру пропаганди управління МНС УКраїни у
Рівненській області, позаштатний кореспондент газети "МНС-інфо";

САВИЦЬКИЙ Олександр Георгійович, викладач-методист навчального центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності управління МНС України у Рівненській
області, позаштатний кореспондент газети "МНС-інфо";

ПЕТРУШКО Руслан Святославович, пазаштатний кореспондент ТРК "Полісся" (м. Сарни),
при ватний підприємець;

БАННІКОВА Олена Михайлівна, ведуча програм творчо-виробничого об'єднання "Радіо
"Край" Рівненської ОДТРК.

Щиро вітаємо колег з цією важливою подією у їх житті, бажаємо нових злетів на творчій
ниві.
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Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк поінформував присутніх про хід
звітів і виборів у первинних журналістських осередках та про результати розгляду
відрядження до Радивилова, в ході якого з'ясовувалися факти, викладені в листах до
секретаріату обласної організації НСЖУ голови первинної журналістської організації
редакції газети "Сурми Радзивилів" Володимира Мартинюка та голови обласної
організації НРУ Світлани Ніколіної. В обох зверненнях йшлося про непрості, на думку
авторів листів, стосунки радивилівських журналістів з керівництвом місцевої районної
державної адміністрації. Дмитро Тарасюк мав з цього приводу зустріч з головою
Радивилівської РДА Олегом Бернацьким.

Члени секретаріату затвердили Положення про творчі конкурси серед працівників
електронних та друкованих ЗМІ Рівненщини у 2012 році ( з повним текстом Положення
можна ознайомитися в розділі "Конкурси") та підтримали рішення зборів первинної
організації НСЖУ Рівненської обласної державної телерадіокомпанії щодо порушення
клопотання перед керівництвом Національної спілки журналістів України про
присвоєння звання "Заслужений журналіст України" Світлані Сабанюк, завідуючій
відділом громадсько-політичних та художніх телепрограм Рівненської ОДТРК.

Секретаріат на своєму засіданні прийняв рішення про виключення із членів Національної
спілки журналістів України Михайла Іваніва та Василя Туза за несплату членських
внесків та втрату зв'язків із творчою організацією.
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