Засідання секретаріату 21 травня 2021 року

21 травня 2021 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

Секретаріат, ознайомившись з поданими пакетами документів, затвердив рішення зборів
низки первинних журналістських організацій і прийняв у члени НСЖУ: ГОЛУБ Іванну
Григорівну - адвоката, позаштатного кореспондента газети "Слово і Час";
КАЧАНА Юрія Володимировича - прес-секретаря керуючого Рівненською єпархією
Православної церкви України;
ТРЕТЯКА Олександра Віталійовича - Рівненського міського голову, блогера;
НОВАКА Вадима Сергійовича - журналіста газети "Сарненські новини ";
КОЗАКЕВИЧА Миколу Миколайовича - директора ТОВ НВП "Вестагротех" ;
БОСИК Людмилу Василівну - редактора відділу газети "Володимирецький вісник".
Щиро вітаємо новоприйнятих з цією важливою подією у їх житті, зичимо при доброму
здоров'ї нових творчих успіхів. А ще - численних шанувальників творчості кожному.

Голова обласної організації НСЖУ Дмитро ТАРАСЮК поінформуав колег про підсумки
пленуму Національної спілки журналістів України, який відбувся в оn-line режимі 13
травня цього року. Мова йшла про підсумки Всеукраїнської наради редакторів газет та
підготовку до Всеукраїнської наради керівників місцевих телерадіокомпаній, програму
заходів НСЖУ до 30-річчя незалежності України, особливості цьогорічних творчих
конкурсів для журналістів та засобів масової інформації.

Члени секретаріату одноголосно підтримали звернення Тернопільської обласної
організації Національної спілки журналістів України до Верховної ради України щодо
ситуації в АТ "Укрпошта" та недопущення підвищення поштових тарифів до кінця
поточного року. Серед інших можливих заходів журналісти пропонують створити у
Верховній раді тимчасову слідчу комісію щодо об'єктивного розслідування діяльності
генерального директора АТ "Укрпошта" І. Смілянського та його "реформи", яка по суті
звелася до призначення захмарних заробітних плат керівництву, скорочення поштових
відділень, пустих проектів на кшалт "доставки преси дронами", на що було витрачено
величезні кошти.

На основі поданих. відповідно до Положення про творчі конкурси, матеріалів секретаріат
визнав переможцями у наступних номінаціях: "Газета 2021 року" - колектив редакції
Гощанської газети "Рідний край"; "Дебют 2021 року" - СТАДНИК Олену Ярославівну,
журналіста газети "Сарненські новини"; "Громадський кореспондент 2021 року" -
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ДУБІНЦЯ Павла Євгеновича, громадського кореспондента Зарічненської газети
"Полісся". Переможцям творчих конкурсів будуть вручені кубки та дипломи. Перехідний
кубок імені Володимира ШИШКОВА в номінації "Первинна журналістська організація
2021 року" буде вручено Сарненській асоціації вільних журналістів.

ВІдповідно до рішення секретаріату та за попередньою домовленістю з прес-службою
оперативного командування "Захід" відзначення професійного свята - Дня журналіста
відбудеться 4 червня 2021 року на Рівненському учбовому центрі (полігоні). У програмі прес-конференція з командувачем військми ОК "Захід" Сергієм ШАПТАЛОЮ,
нагородження переможців творчих конкурсів обласної організації НСЖУ, ознайомлення
з особовим складом загонів територіальної оборони, котрі проходять вишкіл на полігоні,
виконання вправ із стрілецької зброї, святковий обід.

Секретар обласної організації НСЖУ Георгій Александрович запропонував для
обговорення питання "Про впорядкування та вдосконалення системи заохочення спілчан
в обласній організації НСЖУ". У підсумку секретаріат погодився з пропозицією колеги
встановити стосунки з Всеукраїнським об'єднанням "Країна", котре опікується
вшануванням громадян, зокрема - журналістів, загальноукраїнськими недержавними
відзнаками народної пошани.

Відповідно до п. 3.3 Статуту НСЖУ за втрату зв'язків з організацією, несплату без
поважних причин членських внесків більше двох років секретаріат припинив членство у
Національній спілці журналістів України ЛОБЧУКА Андрія Богдановича, членський
квиток № 23926, перебував на обліку в п/о ТРК "Рівнее-1"; ШИЛО Олексія Олексійовича,
членський квиток № 23234, перебував на обліку в п/о ТРК "Сфера-ТВ"; ДРУЗЕНКА
Андрія Анатолійовича, членський квиток № 23238, перебував на обліку в п/о ТРК
"Сфера-ТВ"; ЯРОЩУК Олени Антонівни, членський квиток № 8881, перебувала на
облікуу в п/о редакції газети "Володимирецький вісник".
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