
Засідання секретаріату 27 листопада 2014 року

27 листопада 2014 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

  

Члени секретаріату після детального ознайомлення з поданими матеріалами затвердили
рішення зборів первинної журналістської організації ТОВ "Телерадіокомпанія "Ритм"
щодо прийому і члени НСЖУ директора телерадіокомпанії ПАЛАДІЙЧУКА Сергія
Богдановича. Вітаємо колегу з цією знаковою подією у його творчому житті..

  

Секретаріат прийняв також рішення про виділення коштів на придбання новорічних
подарунків для дітей, батьки котрих є членами Національної спілки журналістів України,
матеріальної допомоги ветеранам журналістики, а також коштів на проведення шостого
чемпіонату області серед журналістів з підльодного вилову риби. За сприятливих
погодних умов змагання планується провести у січні 2015 року на ставку у селі Посягва
Гощаського району.

  

Голова обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк поінформував членів секретаріату
про ситуацію, що склалася останнім часом у місті Дубно. Як стало відомо, група
тамтешніх депутатів міської ради (головним чином тих, що входять до постійної комісії із
забезпечення діяльності житлово-комунального господарства?!) ініціювала розгляд на
останній сесії Дубенської міської ради питання "Про хід виконання рішення міської ради
№ 2836 від 28.07.2010 року "Про програму розвитку комунального підприємства
"Редакція газети "Замок". Ініціатори розгляду питання пропонували визнати роботу
головного редактора видання Миколи Мороза незадовільною та оголосити йому догану. І
це при тому, що міська влада на розвиток своєї газети за останні чотири роки не
виділила жодної копійки, а сам член Національної спілки журналістів України Микола
Мороз є нині і редактором, і журналістом, і директором поліграфічного підприємства в
одній особі.

  

На щастя, серед депутатів Дубенської міської ради,- зауважив Дмитро Тарасюк,-
виявилися тверезо мислячі люди. Вони й заблокували прийняття абсурдного рішення.
Натомість міські депутати створили тимчасову комісію, яка й вивчатиме найближчим
часом ситуацію в комунальному підприємстві "Редакція газети "Замок".

  

З метою об'єктивного та всебічного вивчення ситуації за пропозицією голови обласної
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журналістської організації Дмитра Тарасюка депутати Дубенської міської ради
включили до складу цієї комісії  двох членів секретаріату обласної організації НСЖУ
(Георгія Александровича та Дмитра Тарасюка) а також члена НСЖУ Ерну Шевчук -
начальника відділу Дубенської міської ради з питань внутрішньої політики, зв'язків з
громадськими організаціями та засобами масової інформації.

  

Про подальший перебіг подій довкола газети "Замок" секретаріат обласної організації
НСЖУ інформуватиме своїх колег на цьому сайті а також в електронних та друкованих
засобах масової інформації області.
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