          ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради при районній державній адміністрації

смт Теофіполь	                                                                20 лютого 2013 року
зал засідань районної ради	                                           14.00 год.

Присутні: 11 членів громадської ради
Відсутні: 2 член громадської ради через поважні причини
Запрошені: Довжук В .В. - голова райдержадміністрації, Лопушанська О.В. — заступник голови районної ради, Пасєка А.П. - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Веде засідання: Киричок Ніна Петрівна голова Громадської ради при райдержадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
     1.	Шляхи  досягнення  основних  принципів  соціальної  справедливості  у суспільстві.
Інформує: Довжук Володимир Віталійович - голова райдержадміністрації
    2.	Затвердження   Плану   роботи   громадської   ради   при   Теофіпольській райдержадміністрації на 2013 рік.
Інформує:   Киричок  Ніна  Петрівна   -  голова  громадської ради   при райдержадм іністрацїі.
            
1.  Шляхи досягнення основних принципів соціальної справедливості у суспільстві.
СЛУХАЛИ: Довжука Володимира Віталійовича, який наголосив, що в духовному світі людства є поняття, яке має особливу долю. Це те поняття, якому суджено стати найбільш концентрованим виразом надій багатьох поколінь людства. Серед таких ідеалів людства належне місце займає справедливість. В ході історії справедливість по різному трактується тими, хто бере її на озброєння. Не однаковий зміст вкладається в Ідею справедливості на різних стадіях розвитку суспільства. Становлення ринкових відносин в Україні пов'язане з багатьма соціальними та етичними проблемами життя людини і суспільства. Першочергове значення тут набуває бачення ринкових відносин, що формуються з позиції соціальної справедливості І несправедливості.
Поняття «соціальна справедливість» правомірно розглядати як важливу соціоекономічну цінність суспільства, без якої неможливо забезпечити ефективний економічний розвиток. Ідея відповідальності, адекватності, еквівалентності величини доходу витратам праці і капіталу становить основний зміст соціальної справедливості (чи несправедливості). Економічна діяльність людини, її результати, їх суспільна оцінка на ринку -- ось основа соціальної справедливості, а зовсім не альтруїстична благодійність і абстрактний рівноправний розподіл.






Соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та благополучного співіснування як в самих країнах, так і між різними країнами. Для Організації Об'єднаних Націй прагнення соціальної справедливості для всіх лежить в самому центрі її глобальної місії ЗІ сприяння розвитку та поваги людської гідності. Прийняття Міжнародною організацією праці Декларації про соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації є лише одним із прикладів, що свідчать про прихильність системи Організації Об'єднаних Націй забезпечення соціальної справедливості. У Декларації робиться наголос на гарантії досягнення справедливих результатів для всіх через посередництво забезпечення зайнятості, соціального захисту, соціального діалогу та основоположних принципів і прав на робочому місці.
26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості, що відзначається щорічно починаючи з 2009 року. Вона також запропонувала всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведення на національному рівні конкретних заходів відповідно до цілей і завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та двадцять четвертої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї. Проведення  Дня повинно сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного співтовариства в області викорінювання убогості, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.
Боротьба за соціальну справедливість - доленосне завдання незалежної - України. Без цього їй не здолати кризових явищ останніх років, не досягнути цивілізованого життя. Прикро, але в Україні сьогодні дуже багато несправедливості, що гальмує розвиток держави, породжує невдоволення владою та численні конфлікти. Більшість населення України вбачають соціальну несправедливість, перш за все, в діяльності владних структур, які поглиблюють і без того існуючу прірву між багатством і бідністю. Дратують населення безлад в управлінні, свавілля чиновників, проведення останніх непопулярних реформ у системі оподаткування, нав'язування реформи у системі пенсійного забезпечення, системі ЖКГ, знівечені землі, зношені і безнадійно застарілі виробничі фонди тощо.
У цьому напряму мають діяти всі складові соціально-політичного механізму управління суспільством: насамперед - Президент, державні інституції зверху до низу, політичні партії, профспілки, органи контролю, громадські організації. Звичайно, провідна роль у суспільно-політичному управлінні належить державі, тому у державі необхідно проводити сильну, виважену соціальну політику, спрямовану на вирішення таких завдань, як створення чіткої структури органів громадського контролю з конкретно визначеними завданнями; справедливий розподіл та перерозподіл суспільного продукту; розумне оподаткування доходів; урегулювання ринку праці І забезпечення ефективної занятості населення; регулювання заробітної плати, охорони здоров'я, пенсійної політики, соціальної безпеки, адресної соціальної допомоги тощо.
4 листопада 2011 року Президент України ВЛнукович прийняв Указ № 1021 /2011 «Про День соціальної справедливості» яким постановив «Установити в Україні День соціальної справедливості, який проводити щороку 20 лютого - у Всесвітній день соціальної справедливості».
Прийняття Указу Президента України «Про День соціальної справедливості» та відзначення на державному рівні Всесвітнього Дня соціальної справедливості
сприятиме акцентуванню уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій на вирішенні питань соціальної справедливості та соціального захисту, подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гідної праці, тендерної рівності, соціального добробуту і в цілому у соціальної справедливості для всіх громадян України. В умовах світової фінансової кризи ці питання набувають особливої актуальності та сприятимуть об'єднанню суспільства навколо важливої соціальної мети.

УХВАЛИЛИ: інформацію В.Довжука взяти до відома.

          2. Затвердження  Плану  роботи  громадської ради   при  Теофіпольській райдержадміністраціїна 2013 рік,
СЛУХАЛИ:   Киричок Ніну Петрівну, яка ознайомила з проектом Плану роботи громадської ради при райдержадміністрацп на 2013 рік.
Ніна Петрівна наголосила, що даний проект розроблявся з урахуванням пропозицій членів громадської ради та відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації. (їй

УХВАЛИЛИ: даний проект Плану роботи громадської ради на 2013 рік
затвердити.




Голова громадської                                                         Н.Киричок



