
Засідання секретаріату 24 вересня 2021 року

24 вересня 2021 року відбулося чергове, на цей раз - розширене, засідання секретаріату
Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України. Окрім членів
секретаріату участь  у  цьому заході взяли головні редактори газет: Гощанської "Рідний
край" - Ірина Повар, Острозької "Життя і Слоово" - Ольга Філіна,  "Новини Рокитнівщини"
- Наталія Лозян. Присутність останніх на засіданні секретаріату була викликана
запровадженням на Рівненщині проекту "Пересувна пошта"  та особливостями
проведення передплатної кампанії на друковані видання 2022 року. 

  

На запрошення секретаріату проект "Пересувна пошта" медійникам області презентували
керівник Рівненської дирекції АТ "Укрпошта" Вадим Мосаковський,  його заступник з
операційної діяльності Любов Бунь та начальник відділу поштових послуг Ігор Бондарчук.
Вони ж відповіли на численні запитання газетярів. Останні висловили свої думки та
низку зауважень і пропозицій щодо вдосконалення ходу передплатної кампанії. Про
актуальність та обопільну зацікавленість нововведенням свідчить хоча б той факт, що
замість передбачених 30 хвилин діалог поштарів та журналістів тривав майже дві
години.

  

Члени  секретаріату розглянули низку питань, пов'язаних з прийомом кандидатур в
члени НСЖУ. На підставі поданих заяв та рекомендацій спілчан новими повноправними
членами Національної спілки журналістів України 24 вересня ц.р. стали Юрій
Миколайович  ТЕРЕШКО - кандидат історичних наук, викладач політології, всесвітньої
історії та правознавства Рівненського державного гуманітарного університету, Михайло
Артемович КАЗМІРУК - позаштатний кореспондент Радивилівської газети "Прапор
Перемоги", Валентина Михайлівна МИРОНЮК - кандидат філологічних наук, завідуюча
кафедрою теорії та методики журналістської творчості Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука та Олена
Ярославівна СТАДНИК - вільний журналіст, позаштатний кореспондент газети
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"Сарненські новини". Щиро вітаємо колег з такою неординарною подією у їх житті,
зичимо нових творчих звершень.

  

У зв'язку з проведенням наступного року чергового з'їзду Національної спілки 
журналістів України, члени секретаріату розглянули питання про проведення в області
туру звітно-виборних зборів у первинних органівзаціях НСЖУ та норму представництва
членів Спілки на звітно-виборній конференції Рівненської обласної організації. Прийнято
рішення провести такі звітно-виборні збори упродовж жовтня-грудня 2021 року.
Затверджена й норма представництва делегатів від первинних організацій  на 
звітно-виборну конференцію РОО НСЖУ - один делегат від 20 членів НСЖУ. На
конференцію будуть також запрошені керівники електронних та друкованих ЗМІ.
Вирішено провести чергову звітно-виборну конференцію Рівненської обласної організації
НСЖУ у лютому 2022 року. 

  

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 лав
Національної спілки журналістів України КОВТУНОВИЧ Вікторію Анатоліївну - членський
квиток № 26688, перебувала на обліку в первинній організації інформаційного агентства
"ЧаРівне", КОСТЮЧЕНКА Олексія Миколайовича - членський квиток № 23228, перебував
на обліку в первинній організації Національного університету "Острозька академія",
КРИЛОВЦЯ Романа Анатолійовича - членський квиток № 23879, перебував на обліку в
первинній організації Національного університету "Острозька академія", ПИЛИПЧУКА
Віталія Григоровича - членський квиток № 8699, перебував на обліку в Дубенській
районній організації, СИДОРОВА Сергія Юрійовича - членський квиток № 26646,
перебував на обліку в первинній організації інформаційного агентства "ЧаРівне",
СТАЦЬКУ Тетяну Сергіївну  - членський квиток № 26670, перебувала на обліку в
первинній організації інформаційного агентства "ЧаРівне", ТКАЧ Наталію Миколаївну -
членський квиток № 8706, перебувала на обліку в Дубенській районній організації..
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