Засідання секретаріату 22 грудня 2017 року

22 грудня 2017 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

Секретаріат, ознайомившись з пакетом поданих документів, затвердив рішення зборів
первинної журналістської організації Костопільського району і прийняв у члени НСЖУ
фрілансера ПАРЧЕВСЬКОГО Ігоря Анатолійовича. Вітаємо колегу з цією пам'ятною
подією у його творчому житті.

Члени секретаріату заслухали, обговорили та взяли до уваги звіт секретаря первинної
журналістської організації Костопільського району Юрія КРАВЧУКА.

Голова правління обласної організації НСЖУ Дмитро ТАРАСЮК поінформував присутніх
про рішення Пленуму Національної спілки журналістів України, який відбувся
напередодні, 21 грудня, у Києві.

Члени секретаріату обговорили також ситуацію, котра продовжує складатися нині у
місцевих філіях Національної суспільної телекомпанії України (колишніх обласних
телерадіокомпаніях). Як було зазначено (і це підтверджують численні звернення та
відкриті листи низки громадських організацій, окремих трудових колективів) внутрішні
зміни в НСТУ, започатковані влітку 2017 року новим правлінням ПАТ НСТУ на чолі із
Зурабом Аласанією, спрямовуються не на активне програмне наповнення "UA:Першого"
та інших національних телеканалів, а на знищення регіонального інформаційного
простору.

Шкідливими для держави є й деякі управлінські рішення керівництва НСТУ, зокрема,
лист від 14.11.2017 року за № 02-17/3965, який спонукає директорів філій до вчинення
кримінального злочину, а саме, до реєстрації державного нерухомого майна у формі
приватної власності! Таким чином команда Аласанії, прикриваючись високими словами
про місію і незалежність Суспільного мовника, розпочала примітивний "дерибан"
державного майна і коштів.

З 1 січня 2018 року правління НСТУ планує розпочати об'єднання (ліквідацію) філій
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(колишніх ОДТРК) і масове скорочення регіональних журналістів. Всі ці процеси
відбуваються кулуарно, непрозоро - без оголошення будь-яких конкурсів на нові посади
та відповідної атестації працівників.

Отож члени секретаріату Рівненської обласної організації НСЖУ одноголосно
підтримали звернення трудового колективу Волинської філії ПАТ НСТУ та Волинської
обласної ради до Президента, Прем'єр-міністра та Голови Верховної ради України,
Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби
безпеки України та Голови Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення. Відповідний текст рішення секретаріату обласної організації НСЖУ буде
надіслано й керівництву Рівненської філії ПАТ НСТУ.

Члени секретаріату затвердили план роботи обласної організації НСЖУ на 2018 рік та
погодили умови проведення 7-го Чемпіонату серед журналістів Рівненщини з підльодного
вилову риби.
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