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Про районну цiльову соцiа-пьну
програму протидii торгiвлi
людьми на перiод до 2020 року

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 лютог0
2аrc року Ns 111 <Про затвердження державноТ соцiальноi програми протидii
торгiвлi людьми на перiод до 2020 року), постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд2З травня 20112 року М 417 <Про встановленIш статусу особи, яка
постраждала вiд торгiвлi людьми)>, розпорядження голови КiровоградськоТ
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 31 березня 2016 року JФ 129-р кПро заходи
щодо виконашня в областi ЩержавноТ соцiальноi програми протидii торгiвлi

людьми на перiод до 2020 рокр) та з метою cTBopeHHrI умов для протидii
торгiвлi людьми i пов'язанi з нею злочиннiй дiяльностi:

1. Затвердити районну цiльову соцiа-гrьну програму протидii торгiвлi

людьми на перiод до 2020 року (дшri - програма), що додаеться.

2.

Визначити управлiння соцiшrьного захисту населення районноТ

державноi адмiнiстрацii вiдповiдальним за проведенIuI процедури встановлення
статусу особи, яка постраждЕrла вiд торгiвлi людьми.

3. Струкryрним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii, задiяним у виконаннi
заходiв програми, щороку передбачати кошти на ii реалiзацiю у межах видаткiв,
затверджених у вiдповiдних бюджетах по головних розпорядниках коштiв, а
також за рахунок iнших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Управлiнню

соцiального зtlхисту населення райдержадмiнiстрацii

подати на розгляд сесii районноi ради питання: uПро районну цiльову соцiальну
програму протидiТ торгiвлi людьми на перiод до 2020 року>.
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5. Структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстраuii, задiяним у виконаннi
програми, територiальним органам MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи в районi
надавати кожного пiврiччя до 1 числа мiсяця, що настае за звiтним перiодом,
управлiнню соцiального захисту ЕаселеннrI райдержадмiнiстрацii iнформацiю
про хiд виконання програми.

6. Управлiнню

соцiа.пьного захисту населеннJI раидержадмlнlстрац1l
надавати узагальнену iнформацiю про хiд виконання програми вiддiлу сiм'i та

оздоровлення

дiтей

департаменту

соцiатrьного
облдержадмiнiстрацii щороку до 05 сiчня та 05 липня.

захисту

населеннrI

7. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнrI голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 27 листопада 20|2 року Ns 558-р uПро

на2OLЗ-2015 роки>.

8. Контроль за виконаннrtм даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший заступшпк головI|
районноI державноi адмiнiстрацii

с.нЕстшров

ЗАТВЕРДДtЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
06 березня2Ot7 Nч 45-р

РАЙОННА ЦIЛЬОВА СОЦIАЛЬНА IIРОГРАМА
протидiI торгiвлi людьмп на перiод до 2020 року
I.

Загальнi положення

Щiльова соцiальна програма протидiТ торгiвлi людьми Еа перiод до
2020 року (далi - процрама) розроблена на пiдставi постанов Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд2З TpaB}uI 20|2 року JФ 417 <Про встановпеннrI статусу особи, яка
постраждала вiд торгiвлi людьми) та вiд 24 лютого 2016 року }lb 111 uПро
затвердженнrI державноi соцiа-гtьноi програми протидii торгiвлli людьми на
перiод до 2а20 року)), розпорядження голови Кiровоградськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii вiд З1 березня 2016 року Jllb 129-р ,,Про заходи щодо
виконання в областi .Щержавноi соцiальноi програми протидiТ торгiвлi людьми
на перiод до2020 року)
II. Визначецпя проблемп

XXI столiття

акту€}льною е проблема торгiвлi людьми,
масштабнiсть якоi становить серйозну загрозу дJuI внутрiшньоТ безпеки
держави та iT демографiчноi сиryацii.
Заразо на початку

Це негативне явище може виявлятися у рiзних формах - здiйснення

незаконноi угоди, об'ектом якоi е людина, а так само вербування, перемiщення,
переховування, передача або одержання людини, вчиненi з метою експлуатацii,
у тому числi сексуальноi, з використанням обману, шахрайства, шантажу,
ур€}зJIивого стану людини або iз застосуванням чи поIрозою застосуваннrI
насильства, з використанням службового становища або матерiа-пьноi чи iншоi
з€tлежностi вiд iншоi особи, що вiдповiдно до Кримiнального кодексу Украiни
визначаються злочином.
Торгiвля людьми з'явилася внаслiдок зростання безробiття, зменшення
асигнувань на програми соцiального захисту, зубожiння населеннrI. Низький
piBeHb доходiв штовхае наших землякiв на поtrцrки роботи за кордоном HaBiTb
без знання мови i правових знань, без квалiфiкацii, на нелегапьних р{овах, що
водночас зумовJIIое ix перехiд до груп ризику.
Зважаючи на гостроту проблеми, виникае потреба коноолiдувати зусилля
органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядуваннrI, а також
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|ромадських органiзацiй на здiйсненнrl комплексу заходiв, спрямованих на

ii

розв'язання.

III. Мета програмш

Метою програми

е

запобiгання торгiвлi людьми, пiдвищення
ефективностi переслiдування осiб, якi вчиняють пов'язанi з нею злочини або

сприяють Тх вчиненню, а також з€tхист прав осiб, що постраждаJIи вiд торгiвлi
людьми, та наданшI iM допомоги.

Yr. Обrрчптчвання шляr.riв та засобiв. розв'язаншя пDоблеми
Основними шJIяхами розв'язання проблеми торгiвлi людьми та надання
допомоги i захисту особам, що постраждЕlпи вiд Hei, е напагодженнjI спiвпрацi
державних установ з |ромадськими органiзацiямио зокрема впровадження
ефекгивного механiзму взаемодiТ у сферi протидii торгiвлi людьми, за такими
напрямами:

органiзацiя iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи серед населення,
спрямованоТ на запобiгання потраплянню в сиryацiТ, пов'язанi з торгiвлею
людьми;

пiдвищення професiйного рiвня спецiагliстiв, якi надаютъ допомоry
особам, що постраждали вiд торгiвлi людьми, здiйснюютъ ix реабiлiтацiю та

соцiальну реiнтеграцiю;
проведення постiйного монiторинry ефективностi заходiв, спрямованих
на протидlю торгlвjll людьми.
Завдання i заходи з виконання програми наведенi у додатках.

v. очiкyваннi резyльтати. ефектпвнiсть прогDамп
Виконання програми дасть змоry:
пiдвищити ефективнiсть взаемодiТ органiв державноi влади, мiжнародних,
громадських органiзацiй та iнших юридичних осiб у сферi протидii торгiвлi
людьми;
створити умови для виявлення злочинiв у з€вначенiй сферi, притягненнrI
до вiдповiдалъностi осiб, причетних до ix скоення;
забезпечити надання комплексу соцiальних послуг особам, якi
постраждали вiд торгiвлi людьми;
пiдвищити piBeнb обiзнаностi населення у сферi протидii торгiвлi
людьми;
пiдвищити професiйний piBeHb спецiапiстiв, якi надають допомоry
особаru, що постраждаJIи вiд торгiвлi людьми, здiйснюють ix реабiлiтацiю та
соцl€шьну реlнтеграцlю.

з

Ч.

Фiнансоре забезпечення програми

Фiнансування виконання заходiв програми буле здiйснюватись за рахунок
коштiв районного бюджеry та у межах видаткiв, затверджених у вiдповiдних
мiсцевих бюджетах по головних розпорядниках коштiв, якi е виконавцями
заходiв, а також за рахунок з€tп)пrених iнших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

YII. Механiзм цеалiз4цii та контроль за рикоцQнням програми
Забезпечення виконання завдань процрами передбачаеться шляхом
виконання заходiв, пiдвищення ефективностi взаемодii дiяльностi мiсцевих
органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування та |ромадських
органiзацiй з питань протидii торгiвлi людьми.
Координацiю дiяльностi щодо виконання основних заходiв програми
здiйснюватиме управлiння соцiального захисту насеJIення районноi державноi
адмiнiстрацii.
Виконавцям про хiд виконання заходiв процрами кожного пiврiччя до
1 числа мiсяця, що настае за звiтним перiодом, iнформувати управлiння
соцiального захисту населеннrI райдержадмiнiстрацii, якому узагальнену
iнформацiю кожного пiврiччя до 5 числа мiсяця, що настае за звiтним перiодом,
подавати департаменту соцiального з€lхисту населення Кiровоградськоi
обласноi державноi адмiнiстрацri.

,Щодаток

до програми
(розлiл IV)

ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо протидi'f торгiвлi людьмп на перiод до 2020 року
1. Забезпечити проведення монiторинry

у сферi протидii торгiвлi людьми
та контроль щодо ефективностi заходiв, що здiйснюються на регiон€шьному
piBHi, здiйснювати aHoHiMHi соцiологiчнi aHKeTyBaHIuI з метою визначення рiвня
обiзнаностi рiзних груп населення з питань протидii торгiвлi людьми.
Управлiння соцiального захисту населен}uI
райдержадмiнiстрацiТ, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацiТ, служба у справах дiтей
райдержадмiнiстрацiT, районний центр соцiальних
служб для ciM'r, дiтей та молодi, Вiльшанське
вiддiлення Голованiвського ВП ГУ НП УlqpаТни в
Кiровогралськiй областi
201'7-2020 роки

2. Забезпечити проведеншI у навч€lльних

закJIадах району заходiв
превентивного характеру з питань протидii торгiв.rri людьми.
iддiл освiти райдержадмiнiстрачii
201.'7-2020 роки

В

3, Забезпечити наданнrI посJIуг рiзного соцiального спрямування особам,
якi постражд€lли вiд торгiвлi людьми.
Районний ценlр соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi

201-7-2020 роки

4. Здiйснювати заходи щодо захисту прав дiтей, якi постраждали вiд

торгiвлi людъми.

Служба у справах дiтей райдержадмiнiстрачii
2017-2020 роки

5,

Забезпечити здiйснення заходiв щодо вiдновленrrя

або

документiв, що посвiдчують особу, постраждаlry вiд торгiвлi людьми.

Вiльшанський районний секгор управлiння
державноТ мiграцiйноТ служби УкраТни в
КiровогралськоТ облаотi (за згодою)
20|1-2020 роки

видачi

2

Забезпечити направлення постражд€lлих осiб, якi потребують
тимчасового притулц, до територiапьних центрiв соцiального обсlryговувzлння

6.

або обласного центру соцiально-психологiчноТ допомоги.
Управлiння соцiального зtDшсту населення
райдержадмiнiстрацii, районний цеrrгр соцiа-tlьних
служб для ciM'T, дiтей та молодi
20|7-2020 роки

7. Проводити серед незайнятих громадян, якi звернулися до служби

зайrrятостi, iнформацiйно-роз'яснювапъну робоry з питань протидii торгiвлi
людьми щодо прихованих ризикiв невреryльованоТ трудовоi мiграцii,
особливостей працевлаштування на роботу за кордоном.
Районний цеЕгр зайнятостi, управлiння соцiального
захисry населення райдержадмiнiстрацii
20|7-2020 роки

8. Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо

оздоровJIеIIшI та вiдпочинку дiтей за кордоном.
Управлiння соцiалького захисту населення
райдержадмiнiстрацii, вiддiл освiти
райдержадмiнiстрашii, Вiльшанський районний
секгор управлiння державноi мiграuiйноi служби
УкраТни в КiровоградськоТ областi
2017-2020 роки

9. Проводити семiнари, засiдання за круглим столом, конференцii i
тренiнги з питань протидii торгiвлi людьми та надання послуг особам: що
пострФкда.гrи вiд такого злочину.
Управлiння соцiального захисту населення
райлержалмiнiстрацii, вiддiл освiти
райдержадмiнiсграцii, вiддiл культури, ryризму та
кульryрноi ападщини райдерхадмiнiстрацii, служба
у справах дiтей райдержадмiнiстрацii, районний
цеЕцр зайнятостi, районний чеrrгр соцiа.пьних служб
для ciM'i, дiтей та молодi, Вiльшанське вiддiлення
Голованiвського ВП ГУ НП УкраiЪи в
Кiровоградськiй областi за участю Iромадських
органiзацiй (за ik згодою)
20П -2а20 роки

Органiзовувати в бiблiотеках району книжковi виставки, зустрiчi
1..lHiBcbKoi молодi з провiдними юристЕlми, бесiди та лекцii для молодi з питань
попередженнrI торгiвлi людьми.

l0.

Вiддiл культури, туризму та культурноi спадщини
райлержадмiнiстрацii
20|7-2020 роки

a

J

11. Забезпечити оприлюднення статистичних вiдомостей про виявленi
злочини, пов'язанi з торгiвлею JIюдьми, та осiб, якi ik вчинили, з дотриманням
вимог щодо нерозголошеннrI iнформацii, яка дае можливiсть iдентифiкувати
фiзичну особу та для забезпечення нерозголошеннrI якоi прийнято рiшення про
розгляд справи у судовому засiданнi.
Вiльшанське вiддiлення Голованiвського ВП ГУ НП
УкраТrrи в Кiровоградськiй областi
2017-2020 роки

Запровадити у мiсцевих засобах масовоТ iнформацiТ тематичнi
рубрики для висвiтлення заходiв iз запобiгання i протидii торгiвлi людьми та
наданнrI допомоги особам, що постражд€tJIи вЦ такого злочину.

|2.

Секгор iнформачiйноI дiяльностi та комунiкацiй з
РаЙдержадмiнiстраuii

fiiТ:ffiffiНiПаРаТУ

IIАспорт

районноi цiльовоТ програми протидii торгiвлi jIюдьми на перiод до 2020 року

l. Програма

РозпорядкеншIм голови районшоi державноi
адмiнiстрацii вiд 0б.03.2017 Nэ 45-р кПро
затвердженrш районноТ цiльовоI соцiальноI
процрами протидiТ торгiв.гri JIюдьми на 2017 2020 роки>

зетверджена

,)

Iнiцiатор розроблепrrя
програми
3. Розробrrик програми

виповiдальний
викоIIавець прогDамп
э. Учаспики програми

4.

6.

Термiни реалiзацii програмп
Етапи впконання програми
(dля

7.

8.

dо

вzо с mр око

в

Управлiння соцiального захисту населеннrI
райдержадмiнiстрацii
Управлiння соцiального захисту населеншI
пайдеожадмiнiсmацii
Управлiння соцiального захисry населенtul
райдержадмiнiстрацii
Вiддiл освiти райдоржадмiнiстрацii;
управлiння соцiа.ltьного захисту населен}uI
райдержадмiнi страцii;
сrryжба у справах дiтей райдержадмiнiстрацii;
вiмiл культури, туризму та кульryрноТ
спадщини райдержадмiнiстрацiТ;
районний цеЕгр соцiа-пьних служб для сiм'i,
дiтей та молодi;
Вiльшанське вiддiлення Голованiвського ВП
ГУ НП Украi'ни в Кiровоградоькiй областi;
Вiльшанський районний сектор управлiння
державноi мiграцiйноi служби УкраТни в
КiровоградськоТ областi ;
Вiльшанський районний цеЕгр зайнятостi;
Секгор iнформацiйноi дiяльностi та
комунiкацiй з громадськiстю апарату
райдержадмiнiстрацii
2al7-2020 роки

LN пр о zp ап,t)

Перелiк бюдэlсетiв, якi беруть
участь у виконаrrнi програмrr
Загальний обсяг фiнансовпх
pecypciBo необхiдншх для
реалiзацii програми, усього,
у тому числi:

районний бюджет
22,5 тис. грн.

коштп державIIого бюласеry

9.

кошти обласного бюджету
коштп райопrrого бюджету

22,5 тпс. rрн.

коштп не бюлжетпих джеDеJI
OcHoBHi джерепа

Кошrти районного

бюджец

