Засідання секретаріату 14 лютого 2020 року

14 лютого 2020 року відбулося чергове засідання секретаріату Рівненської обласної
організації Національної спілки журналістів України.

Члени секретаріату обговорили питання щодо впорядкування структури обласної
організації, стану сплати членських внесків та на підставі поданих документів іприйняли
до лав НСЖУ: МАРЧУКА Валентина Георгійовича - студента 4 курсу факультету
журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імена Стапна
Дем'янчука; ЛУКАШКА Миколу Володимировича - працівника головного управління
ДСНС у Рівненській області; КАПІТУЛУ Миколу Олександровича - священика
Української православної церкви, позаштатного кореспондента газети "Духовна нива";
РУДНІЦЬКОГО Василя Георгійовича - священика, керівника прес-служби Рівненського
єпархіального управління Православної церкви України, позаштатного кореспондента
газети "Духовна нива"; КУКЛЕВСЬКУ Любов Костянтинівну - пенсіонерку, позаштатного
кореспондента газети "Духовна нива"; ПАСТУШЕНКА Андрія Семеновича - фрілансера.

Щиро вітаємо колег із цією знаковою подією у їх житті, зичимо творчої наснаги на довгі
літа.

На обговорення членів секретаріату було внесене питання про впорядкування структури
обласної журналістської організації. Після нетривалих дебатів це питання було вирішено
перенести на більш пізній час - коли закінчиться адмінреформа в Україні і чітко будуть
визначені територіальні межі районів області.

Секретаріат також заслухав та прийняв до уваги інформацію відповідального секретаря
обласної організації НСЖУ Миколи Фоменка про стан сплати членських внесків у 2019
році.

За порушення вимог Статуту НСЖУ (несплату членських внесків упродовж двох і більше
років, втрату зв'язків з організацією) секретаріат виключив із складу Націонаальної
спілки журналістів України ЛАТТІ Володимира Леонідовича (фотоцентр "Світлина",
членський квиток № 23219), КОЗАКА Віктора Вікторовича (ГУ ДСНС у Рівненській
області, членський квиток № 23255), ДЕМИДЮКА Сергія Павловича (ГУ ДСНС у
Рівненській області, членський квиток № 26601), ЯНИШИН Катерину Євгенівну ("Новини
Костопільщини", членський квиток № 21133), БЕЗДОЩУК Людмилу Василівну ("Життя і
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Слово", членський квиток № 23242), РУДЕНКА Євгена Федоровича ("Життя і Слово",
членський квиток № 23246), КУЧЕРУКА Володимира Петровича ("Життя і Слово",
членський квиток № 8954) та СИТАРЧУКА Володимира Миколайовича ("Вісті
Рівненщини", членський квиток № 21169).

Секретаріат також розглянув низку питань, пов'язаних із звільненням окремих членів
НСЖУ від сплати членських внесків у зв'язку із скрутним матеріальним становщем та
згідно поданих заяв, а також задовольнив заяву члена НСЖУ ЛЯШЕНКО Тетяни
Володимирівни про надання їй матеріальної допомоги.
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