Засідання секретаріату 9 липня 2021 року

9 липня 2021 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації НСЖУ.

Члени секретаріату, розглянувши поданий пакет документів, затвердив рішення зборів
первинної журналістської організації редакції Зарічненськуої газети "Полісся" і прийняв
у члени Національної спілки журналістів України кореспондента цього друкованого
видання КІР'ЯКОВУ Ірину Василівну. Щиро вітаємо колегу з цією знаковою подією,
зичимо нових творчих успіхів, міцного здоров'я та численних шанувальників таланту.

Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк поінформував присутніх про
підсумки ХХІ літньої Спартакіади журналістів Рівненщини і третього турніру серед
журналістів на приз імені Олександра Бухтатого. Змагання проходили на
спортивно-оздоровчій базі фізкультурно-спортивного товариства «Україна» у селі
Хрінники Дубенського (колишнього Демидівського) району. У них взяли участь близько
30 медійників з Рівненської, Волинської, Дніпропетровської та Хмельницької областей
України, а також представники журналістської спільноти Польщі. В рамках Спартакіади
відбувся ІІІ турнір з кульової стрільби на приз імені Олександра Бухтатого. Впевнену
перемогу у цих змаганнях здобула команда Рівненської обласної організації НСЖУ у
складі Сергія та Ірини Скібчиків і Юрія Рачковського. Таким чином головна нагорода –
кубок імені Олександра Бухтатого вже вдруге за час існування цього турніру дістався
рівненчанам.

Екс-головний редактор Зарічненської газети «Полісся» Тамара Алексіюк, котру було
запрошено на засідання, поінформувала секретаріат про перебіг подій в редакції 25
червня ц.р. Тут з ініціативи бухгалтера Жанни Полюхович відбулися збори трудового
колективу, на яких більшістю голосів засновників видання з посадим головного
редактора було усунуто Тамару Алексіюк. Як з'ясувалося, без будь-яких пояснень
причин. На посаду головного редактора було обрано працівника редакції Семена
Полюховича. Доповідач також повідомила про фінансовий стан видання. Слід
зауважити, щзо г азета «Полісся» під керівництвом Тамари Алексіюк не раз виходила
переможцем творчих конкурсів, які проводить Рівненська обласна організація НСЖУ та
Національна спілка журналістів України. За вагомий вклад у розвиток та становлення
вітчизняної журналістики Тамара Алексіюк удостоєна звання «Заслужений журналіст
України».
Члени секретаріату взяли озвучену інформацію до уваги. Пі
сля з’ясування всіх деталей «двірцевого перевороту» у Зарічному секретаріат обласної
журналістської організації відреагує на ці події окремою заявою.
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На відміну від складу засновників газети "Полісся", секретаріат за багаторічну сумлінну і
ефективну творчу працю, вагомий особистий внесок у розвиток журналістики краю,
створення часопису, котрий став одним з провідних в регіоні та з нагоди 30-річчя
Незалежності України нагородив заслуженого журналіста України, екс-головного
редактора та секретаря первинної журналістської організації газети «Полісся»,
президента гільдії редакторів місцевих газет Рівненщини, члена правління Рівненської
обласної організації НСЖУ, депутата Зарічненської районної та селищної рад Тамару
Алексіюк однією з найвищих відзнак народної пошани – орденом «За розбудову
України».

Члени секретаріату підтримали рішення зборів трудового колективу редакції газети
«Вісті Рівненщини» та рекомендували кандидатуру головного редактора друкованого
видання Василя Бурчені для представлення до звання «Заслужений журналіст України».

Відповідно до п. 3.3 Статуту НСЖУ за втрату зв'язків з організацією, несплату без
поважних причин членських внесків більше двох років секретаріат виключив з
Національної спілки журналістів України ХИТРОГО Едуарда Казимировича (членський
квиток № 8871, перебував на обліку в Рівненській міській організації).
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