
Засідання секретаріату 29 січня 2015 року

29 січня відбулося перше у 2015 році засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України, на якому розглянули майже десять
поточних питань.

  

Секретаріат затвердив рішення зборів первинних журналістських організацій при 
редакціях газет "Сурми Радзивилів"  (м. Радивилів) та "Надслучанський вісник" (м.
Березне) щодо прийому штатних і позаштатних працівників цих видань в члени НСЖУ.
Таким чином нашу творчу організацію цього разу поповнили:

  

ЯНЧИН Наталія Василівна - кореспондент газети "Сурми Радзивилів";

  

КУЦ Алла Володимирівна - позаштатний кореспондент  та МОТРУНІЧ Олександр
Миколайович - кореспондент Березнівської районної газети "Надслучанський вісник".

  

Щиро вітаємо колег з цією знаковою подією у їх житті, зичимо міцного здоров'я, нових
творчих злетів і якомога більше шанувальників їх таланту.

  

Понад півтори години тривав розгляд питання про ситуацію, яка склалася і продовжує
складатися упродовж останніх півроку довкола Дубенського комунального підприємства
"Редакція газети "Замок". Детальну інформацію членам секретаріату надали голова
обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк та головний редактор газети  Микола
Мороз. Члени секретаріату ознайомилися також з результатами незалежного
професійного моніторингу публікацій "Замку" на предмет висвітлення діяльності
Дубенської міської ради, її депутатського корпусу упродовж 2013-2014 років. Члени
секретаріату були одностайними в тому, що редакція газети систематично, всебічно, на
належному професійному рівні висвітлює діяльність свого засновника в особі Дубенської
міської ради, її голови та виконкому, надає можливість депутатам висловити власну
точку зору на ті чи інші події, діяльність міської влади навіть, якщо їх погляди і
переконання є діаметрально протилежними офіційним.

  

Після довготривалого обговорення цього питання прийнято рішення  надіслати
результати моніторингу публікацій газети "Замок" упродовж останніх двох років голові

 1 / 3



Засідання секретаріату 29 січня 2015 року

Дубенської міської ради Василю Антонюку та комісії з підготовки питання щодо
діяльності комунального підприємства "Редакція газети "Замок" на розгляд сесії
Дубенської міської ради. Крім цього секретаріат висловився за те, аби участь в роботі
сесії міської ради в обов'язковому порядку взяли повноважні представники обласної
журналістської організації. Вирішено також наступне засідання секретаріату обласної
організації НСЖУ зробити у форматі виїзного у місті Дубно. У разі продовження
невиправданого тиску з боку окремих депутатів Дубенської міської ради на редакцію
газети "Замок" секретаріат залишає за собою право офіційно звернутися до обласної
прокуратури.

  

Члени секретаріату прийняли до уваги звіт бухгалтера Таміли Ткач про результати
фінансово-господарської діяльності обласної журналістської організації за 2014 рік,
затвердили кошторис на 2015 рік, розглянули подання первинних організацій щодо
нагородження окремих членів НСЖУ. 

  

Певну дискусію серед членів секретаріату викликало питання про сплату членських
внесків, точніше - про виключення із членів НСЖУ тих, хто кілька років підряд не сплачує
членських внесків і тим самим грубо порушує норми Статуту Спілки. Саме за несплату
членських внесків, втрату зв'язків із Спілкою із лав НСЖУ виключені СУХАНОВА Ольга
Миколаївна (смт. Рокитне), ФЕДОРИШИН Микола Васильович (м. Рівне), НОНКА Марина
Іванівна (м. Рівне), ЗАЙЧУК Лідія Тимофіївна (м. Костопіль), САМЧУК Леонтій
Мефодійович (м. Рівне), КОВАЛЬОВ Віктор Андрійович (м. Рівне), КУПЧИНСЬКИЙ
Олександр Анатолійович (м. Рівне), РОКУНЬ Лариса Демківна (м. Рівне), КОРСАК Раїса
Юхимівна (м. Рівне) та ПІДЛИПНИЙ Михайло Степанович (м. Рівне).

  

За порушення норм етичного Кодексу журналіста, за вчинки, несумісні із званням члена
НСЖУ секретаріат обласної організації Національної спілки журналістів України
виключив із рядів Національної спілки журналістів України ПУСТОВІТА Тараса
Олександровича, котрий донедавна займав посаду заступника голови Рівненської
обласної державної адміністрації і перебував на обліку в первинній організації
Острозької міської газети "Замкова гора". Секретаріат звернувся також до керівників
своїх первинних осередків з вимогою посилити відповідальність членів НСЖУ за
тих,кому дають  рекомендації для вступу до Спілки.

  

Секретаріат обласної журналістської організації також звернувся до керівників
друкованих засобів масової інформації усіх форм власності з проханням систематично,
через волонтерів, передавати в зону АТО по кілька примірників періодичних видань. Це
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потрібно  для того, аби воїни-рівненчани мали змогу одержувати достовірну інформацію
про те чим живуть і над чим працюють їх земляки і таким чином відчувати нерозривний
зв'язок з малою батьківщиною.   
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