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соціальний захист

в райдержадміністрації

лЮдина – в основі соціальної ПолітиКи

Урочистості з нагоди професійного свята – 
це завжди нагода подякувати людям за працю, 
у теплій і дружній атмосфері сказати їм добрі 
слова, вручити заслужені відзнаки. Напередод-
ні Дня соціального працівника в залі засідань 
райдержадміністрації зібралися ті, хто постійно 
опікується проблемами людей, забезпечує їх 
потреби, адже ця праця сповнена гуманізму, 
добра і милосердя. Бо, як стверджує началь-
ник управління праці, соціального захисту 
населення райдержадміністрації Валентина 
Андріївна Розум:

- Переконана, що саме соціальна політи-
ка була, є і, мабуть, ще довго буде одним із 
ключових критеріїв розвитку внутрішньої 
політики держави. Уявіть, якою була б демо-
графічна ситуація в країні, якби не управління 
праці соціального захисту населення. Саме 
завдяки соціальній політиці можна регулюва-
ти політичними, економічними, соціальними, 
тими непростими процесами, які відбува-
ються зараз в державі. Подумайте, куди 
пішов би наш пересічний земляк, який попав 
у нестандартну ситуацію, яка не прописана 
в жодному законі. Ми ж пропасти людині не 
дамо. Тож подумайте, чи не вартують та 

спеціальність, та робота, те заняття, яким 
ми займаємось кожного дня, чи не варте воно 
пошани і поваги. 

Й справді, соціальним працівникам дово-

диться знаходити спільну мову з тими людьми, 
з якими не можуть це зробити навіть рідні: 
внуки, племінники, іноді й діти. Тож ця про-
фесія вимагає терпіння і самовідданості, бути 
великими психологами. Валентина Андріївна 
впевнена, що в Управлінні працюють ті люди, 
для яких соціальна сфера – це не просто робо-
та, спеціальність, шматок хліба, а для яких це 
є внутрішнє покликання.

За рік на керівній посаді Валентини Розум 
завдяки злагодженій роботі колективу закін-
чили ремонт в Управлінні, обладнано архіви. 
При великій резервній чисельності штатних 
працівників Управління, а у них вона більше 
15%, повністю перейшли на прийом громадян 
за єдиною технологією.

- Не ділили ми роботу поміж відділами, за 
кожну задачу, яка була поставлена перед 
нами, бралися всі і вчасно її виконували, - про-
довжує Валентина Андріївна. – Ми маємо 
велику підтримку серед своїх колег з інших 
відділів, служб. Наша робота часто дуже тіс-
но  переплітається з Пенсійним Фондом. Ми 
вирішуємо їх на взаємній довірі, в телефон-
ному режимі і за це велике спасибі колегам. З 
управління праці вийшов ряд високорангових 
посадовців, таких, як перший заступник голо-

ви райдержадміністрації Микола Дмитрович 
Вашкевич, керівник апарату РДА Анатолій 
Олексійович Степанов. Ми одразу ж відчули їх 
підтримку, за що й велика подяка.

Побажання 
терпіння, мудрості 
і доброти, без 
яких робота не-
можлива, завжди 
приємні колегам. 
Адже, як говорив 
І.Франко, життя 
людини має до тієї 
пори цінність, поки 
вона, людина, 
може допомагати 
іншим. 

На святі до 
відзначення 
запросили тих 
працівників, які 
хоч і не займають 
великих посад, не 
приймають управ-
лінських рішень, 
але спокійно й 
відповідально ви-
конують ту роботу, 
яка покладена 
на них і завжди 

готові протягнути руку допомоги ще й тим, хто 
її потребує. Це – Олена Ярославівна Нелипюк, 
Валентина Вікторівна Чмихова, Лідія Григорів-
на Жовнірук... 

З привітальними словами виступили і 
представники влади: заступник керівника 
виконавчого апарату районної ради, керуюча 
справами Ольга Ярославівна Ярощук та ке-

рівник апарату райдержадміністрації Анатолій 
Олексійович Степанов.

- Щоденно ви спілкуєтеся і піклуєтеся про 
ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів, 
дітей-сиріт, піклуєтеся малозабезпеченими і 
багатодітними сім’ями, надаєте їм посильну 
допомогу, – знає і з власного досвіду роботи 
в управлінні Анатолій Олексійович. – Ваша 
праця є складовою частиною державної со-
ціальної політики, в основі якої є людина.

Побажав міцного здоров’я, щастя, благо-
получчя, здійснення усіх мрій і належного 
поцінування праці державою.

З професійним святом привітала і Ольга 
Ярославівна Ярощук:

- Соціальна робота – це вміння налагоджу-
вати контакт з людьми, – переконана вона. 
– Адже надзвичайно важко вислухати людину, 
всі її проблеми, болі і їй допомогти. Тож щиро 
вдячна від себе особисто й від імені влади 
за ваші терпіння, витримку, за те, що ви є 
великими психологами, за те добро, яке є у 
вас і яке ви умієте дарувати людям.

Щирі привітання з Днем соціального праців-
ника лунали від директора Територіального 
центру по обслуговуванню пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян Миколи 
Якимовича Коренчука і директора Центру 
зайнятості Миколи Євгеновича Музичука. 
До речі, колектив Ківерцівського районного 
Центру зайнятості в цьому році відзначає 20-

річчя створення державної служби зайнятості. 
Виконуючи програму територіальної зайнятості 
населення, підходячи до цього свята, виконав 
всі річні показники.

Піднесений настрій дарували вихованці й 
викладачі дитячої музичної школи, серед них 
Марія Царюк, Мар’яна Федорчук, лауреати 
всеукраїнських конкурсів Юрій Тьохта і Микола 

Яковлюк, а також Вікторія Марценюк.
Без сумніву, самовіддане служіння обраній 

справі, доброта і милосердя завжди винагоро-
джуються вдячністю і повагою українців. Розпо-
рядженням голови Ківерцівської районної ради 
за сумлінну працю і високий професіоналізм 
та з нагоди професійного свята – Дня праців-
ників соціальної сфери Почесними грамотами 
Ківерцівської районної ради та Ківерцівської 
районної державної адміністрації нагороджено 
соціальних працівників («ВШ» №44). Розпоря-
дженням голови Ківерцівської міської ради за 
сумлінну працю і старанне виконання покладе-
них посадових обов’язків Почесною грамотою 
Ківерцівської міської ради відзначено профе-
сіоналів. Серед нагороджених («ВШ» №44) і 
водій Віктор Миколайович Косинюка.

Праця соціального працівника – потрібна, 
адже тисячі людей відчувають їхню турботу, 
увагу, чуйність і щедрість душі, доброзичли-
вість. Саме соціальний працівник допомагає 
долати нелегкі життєві труднощі, додає віри і 
впевненості у завтрашньому дні, тим самим 
реалізовуючи активну соціальну політику 
держави. Тож нехай компетентність, працьо-
витість, душевне тепло наших соціальних 
працівників і надалі служитимуть людям, а 
відзначене свято принесе усвідомлення своєї 
причетності до великої справи соціального 
захисту українців.

Анна ЯКИМЧУК.
Фото автора.

У першу неділю листопада в Україні згідно з Указом Президента України відзначають 
День працівника соціальної сфери. Це свято – свідчення високої оцінки державою 

ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань со-
ціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

свято Правоохоронців
На святкуванні, яке про-

йшло в актовій залі ЦДЮТ, 
– традиційні привітання вете-
ранам міліції, щирі, мовлені 
від душі побажання міцного 
здоров’я, щастя, благополуч-
чя. А для самих винуватців 
торжества – це свято печалі, 
бо не має поряд колег, з 
якими працювали багато 
років. Чимало відійшло їх 
у потойбічний світ й поко-
яться на цвинтарях, одне з 
яких – Борохівське, відвіда-
ли ветерани-пенсіонери 
зранку, а протоієрей Свято-
Миколаївського храму 
Василь Росощук відправив 
панахиду. 

А радісне – бо добра на-
года зустрітись, поспілкува-
тись, згадати минуле…

З нагоди свята  ветера-

нів та пенсіонерів органів 
внутрішніх справ привітали 
голова райради Михайло 
Марчук і керівник апарату 
РДА Анатолій Степанов, 
заступник міського голови 
Олександр Зінюк, начальник  
Ківерцівського РВ УМВС 
Олександр Басалик. Вони 
вручили великій когорті пра-
воохоронців, які  своє життя, 
професіоналізм, мудрість, 
відвагу, досвід та порядність 
пронесли через призму мілі-
цейських буднів, зберегли 
мир і спокій мешканців  райо-
ну, Почесні грамоти і Подяки. 
Ці відзнаки - за плідну роботу  
в органах внутрішніх справ, 
активну життєву позицію, 
участь у вихованні молодого 
покоління працівників міліції 
та з нагоди Дня вшанування 

ветеранів і пенсіонерів орга-
нів внутрішніх справ.  

Мереживо якнайкращих 
побажань і гордості за про-
фесію, яка вимагає сміливос-
ті, стійкості духу, мужності, 
зичив міліцейській родині 
голова ветеранської органі-
зації Ківерцівського РВ УМВС 
Петро Гоменюк. До привітань  
долучився голова районної 
організації ветеранів війни і 
праці  Степан Дзвонко, який 
зазначив, що набутий досвід 
попередніх поколінь лише 
сприяє підвищенню рівня 
сучасного правоохоронця, 
здатного прийти на допо-
могу громадянам й престижу 
служби вцілому.

Марія КОРОЛЮК. 
Фото автора.

За доброю традицією ветерани органів внутрішніх справ  мілі-
цейське свято відзначають двічі: 10 листопада – День вшанування 

ветеранів та пенсіонерів органів ВС України, а 20 грудня –
День української міліції.

 ПрацЮвати вимогливо
У вівторок у залі засідань РДА  

чергову апаратну нараду провели 
очільники РДА і райради Леонтій 
Кричкевич та Михайло Марчук за 
участю заступників, начальників 
управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів райдержадміністрації, керівни-
ків установ, підприємств, організацій.

На розгляд було винесено  ряд питань по-
рядку денного: про залучення безробітних до 
громадських робіт;  про виконання бюджету 
району за січень - жовтень 2011р.; про стан 
забезпечення надходжень податків, які адміні-
струють ся податковою службою; про роботу 
містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства РДА, аналіз дебі-
торської та кредиторської заборгованості тощо. 

Усі питання були заслухані, проаналізовані, 
доповнені зауваженнями співдоповідачів щодо  
подальшого покращення роботи і вимог цих 
структурних підрозділів, а не лише констатації 
цифр і фактів.    

Про допомогу РЦЗ знайти місце праці 
безробітним інформував новопризначений 
очільник  Микола Музичук, посилаючись на 
те, що фахівці усіляко сприяють і приділяють 
увагу питанням тимчасової зайнятості, хоча 
завдяки  громадським роботам вони знаходять 
постійне місце.

Доповідач  зазначив, що за 10 місяців п.р. 
районним Центром зайнятості укладено 156 
договорів, згідно з якими майже 500 громадян 
взяли участь у громадських роботах, в т.ч. 258 
осіб  працювало за кошти Фонду.

На думку Миколи Євгеновича, найбільш 
успішна співпраця РЦЗ із Терцентром, ВУЖКГ, 
сільськими радами, зокрема, Прилуцькою – 
по наведені благоустрою населених пунктів, 
Дідичівською – щодо організації оплачуваних 
громадських робіт по ремонту соціально-

культурних об’єктів, заготівлі дров для оди-
ноких громадян, де працювали безробітні з 
Тростянецької, Жидичинської, Хорлупівської 
сільських рад. 

З метою  спрощеної системи оформлення 
субсидій, 26 безробітних працювали в управ-
лінні праці та міській раді  по інформуванню 
населення з отримання житлових субсидій, 20- 
очищали меліоративні канали, 115 – були заді-
яні  до весняно-польових робіт та на жнивах. 

І  все ж, не дивлячись на хорошу констата-
цію, голова РДА Леонтій Кричкевич наголосив 
на необхідності  розширення видів та обсягів 
оплачуваних громадських робіт, раціонального 
використання коштів тощо. 

Начальник відділу містобудування, архітек-
тури та житлово-комунального господарства 
РДА Валентина Шаєвська ознайомила з 

переліком тих завдань, які здійснює 
відділ. Крім того, він формує архів 
містобудівної документації, буді-
вельних паспортів на будівництво 
індивідуальних житлових будинків, 

проводить аналіз забезпеченості сіл, селищ 
району містобудівною документацією. Із 75 
населених пунктів району у 5 селах немає 
генеральних планів взагалі, в усіх інших – до-
кументація застаріла.

 Тільки оновлена схема планування дає 
можливість  органам місцевого самовряду-
вання впорядкувати межі населених пунктів, 
визначати та резервувати  нові території під 
забудови. Такі схеми планування розроблені 
у Жидичинській, Прилуцькій, Борохівській, 
Озерцівській, Сокиричівській,  Грем’яченській 
сільських радах, а на завершальній стадії – Цу-
манська селищна рада.

(Закінчення в наступному номері).

Марія КОРОЛЮК.


