
Засідання секретаріату 26 листопада 2020 року

26 листопада 2020 року відбулося планове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

  

Розглянувши подані матеріали, секретаріат затвердив рішення зборів первинних
організацій і прийняв у члени НСЖУ ДУБІНЦЯ Павла Євгенійовича - позаштатного
кореспондента Зарічненської газети "Полісся", настоятеля православного храму у селі
Морочне Зарічненського району, КОШИН Марію Леонідівну завідуючу відділом
тематичних передач телерадіокомпанії "Полісся" (м. Сарни) та КУШПЕТУ Данила
Тарасовича - офіцера служби зв'язків із громадськістю оперативного командування
"Захід" (м. Рівне). Щиро вітаємо колег із цією знаковою подією у їх житті, зичимо нових
творчих успіхів та пошанування від вдячних читачів, телеглядачів і радіослухачів.

  

Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк поінформував колег про перебіг
зустрічі із начальником сектору захисту інтересів суспільства і держави Головного
управління Національної поліції у Рівненській області Олексієм Аскановим. З більш
детальною інформацією про цю робочу зустріч ви можете дізнатися з нашого сайту у
розділі "Новини".

  

Члени секретаріату розглянули заяву мешканця Костополя Юрія Мочаєва стосовно
неправомірних, на його думку, дій члена НСЖУ і члена секретаріату обласної
журналістської організації Олександра Намозова під час ведення передвиборчої агітації
за одного з кандидатів на посаду Костопільського міського голови. Після тривалих
дебатів з цього питання прийнято рішення вказати Олександру Намозову на неухильне
дотримання Кодексу журналістської етики, неприпустимість нетолерантних
висловлювань на адресу опонентів у соціальних мережах.  Найближчим часом
запланована зустріч у Костополі конфліктуючих сторін за участю міського голови Євгенія
Денисюка та голови обласної організації НСЖУ Дмитра Тарасюка. 

  

Секретаріат погодив кандидатуру кореспондента газети "Вісті Рівненщини" Олександри
Нагорної до складу робочої групи Національної спілки журналістів України із
напрацювання програми дій Спілки щодо залучення молодих журналістів і захисту їх
прав та підтримав пропозицію Дмитра Тарасюка щодо подання кандидатури колишнього
командуючого військами оперативного командування "Захід", генерал-лейтенанта
Олександра Павлюка для присвоєння йому звання "Народний герой України".
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Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк також поінформував секретаріат
про підготовку до наступного пленуму НСЖУ, що має відбутися у Києві 18 грудня цього
року та про стан сплати членських внесків.

  

За порушення Статуту НСЖУ,  несплату членських внесків та втрату зв'язків з
організацією  секретаріат виключив з лав Національної спілки журналістів України
БОНДАРЧУКА Анатолія Івановича (перебував на обліку у первинній  організації при
редакції газети "Замкова гора", членський  квиток № 26272), КОНЄВУ Катерину
Вікторівну (перебувала на обліку у ветеранській організації, членський квиток № 8757) та
МОРОЗ Ірину Володимирівну (перебувала на обліку в  первинній організації при ТРК
"Сфера-ТВ", членський  квиток № 23947).
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