«Круглий стіл»
«Співпраця органів влади у реалізації державної сімейної
політики»
З метою відзначення в районі «Дня матері», «Дня сім‘ї», «Дня
родини» 21 травня 2014 року в приміщені залу засідань райдержадміністрації
відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Співпраця органів влади у
реалізації державної сімейної політики», в якому взяли участь керівник
апарату райдержадміністрації О.В.Рибак, начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації Дудник А.А., заступник начальника
управління соціального захисту населення О.В.Коломійчук, директор центру
соціальних служб для сім‘ї, дітей і молоді Колесник О.М., головний
спеціаліст
відділу культури,
туризму і
культурної
спадщини
райдержадміністрації Кучмій Т.Д., заступник начальника відділу надання
соціальних послуг Голованівського РЦЗ Лісніченко Н.І., методист РМК
відділу освіти райдержадміністрації Вареник С.М., начальник служби в
справах дітей райдержадміністрації Сорока А.В., начальник відділу
персоніфікованого обліку УСЗН Ковбасюк А.М., начальник відділу
дільничних
інспекторів
Голованівського
РВУМВС
України
в
Кіровоградській області, старший лейтенант міліції Вільчинський В.В.,
начальник відділу статистики в Голованівському районі Кублик І.В.,
начальник відділу охорони здоров‘я райдержадміністрації Одайська А.В.,
Оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей Голованівського
РВ УМВС України в Кіровоградській області, старший лейтенант міліції
Свид І.В.
Розпочинаючи захід, начальник управління соціального захисту
населення Дудник А.А. вказала, що 11.05.2014 року в Україні відзначався
День матері, 14.05.2014 року – День сім‘ї, повідомила про соціальні
комплексні програми, які прийняті і діють на території району.
Українська держава на законодавчому рівні виділила соціально вразливу
категорію із числа непрацездатного населення - неповнолітніх дітей, а з ними
- і сім’ю, в якій вони утримуються і виховуються. Цим визначені пріоритети
соціальної політики України, визнана перевага загальнолюдських, зокрема
сімейних цінностей перед іншими.
По питанню про відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім‘ї в
районі виступила начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Дудник А.А., про стан захисту прав та інтересів дітей в
районі доповідала начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Сорока А.В., по питанню сім‘я як об’єкт соціальної роботи. Проблеми сімей
в районі доповідала директор центру соціальних служб для сім‘ї, дітей і
молоді Колесник О.М.., про роль сім‘ї у вихованні дитини доповідала
методист РМК відділу освіти райдержадміністрації Вареник С.М., про
багатодітні сім‘ї. Почесне звання «Мати героїня» доповідала начальник
відділу персоніфікованого обліку УСЗН Ковбасюк А.М, про профілактику
вчинення насильства в сім‘ї, статистику доповідав начальник відділу
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в
Кіровоградській області, старший лейтенант міліції Вільчинський В.В., про
формування сімейних цінностей у закладах культури і мистецтва району
доповідала головний спеціаліст відділу культури, туризму і культурної
спадщини райдержадміністрації Кучмій Т.Д., про діяльність служби
зайнятості з питань протидії торгівлі людьми та з гендерних питань
доповідала заступник начальника відділу з надання соціальних послуг
Голованівського РЦЗ Лісніченко Н.І., про демографічний розвиток в
Голованівському районі доповідав начальник відділу статистики в
Голованівському районі Кублик І.В., про профілактику алкоголізму,
наркоманії, токсикоманії, СНІДу, туберкульозу доповідала
начальник
відділу охорони здоров‘я райдержадміністрації Одайська А.В.
Всі присутні прийняли участь в обговоренні всіх питань. В заключенні
засідання були прийняті рішення :
1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
- підготувати статтю в газету «Вісник Голованівщини» та на сайт щодо
попередження випадків насильства в сім‘ї;
- активізувати роботу координаційної ради з питань сім‘ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім‘ї та протидії торгівлі
людьми.
2. Cтруктурним підрозділам райдержадміністрації, центру соціальних служб
для сім‘ї, дітей і молоді вжити заходів щодо попередження насильства в
сім‘ї. інформацію про проведену роботу надати управлінню соціального
захисту населення Голованівської райдержадміністрації до 05.06.2014 року.
3. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області посилити
роботу щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків за
неналежне утримання дітей.

