
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        № 300  

смт. Голованівськ 

 

Про  районну цільову соціальну 

програму протидії торгівлі людьми на  

період до 2015 року 
 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 

року № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», від 23 травня 2012 року № 

417 «Про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2012 

року № 688-р «Про затвердження обласної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015року», та з метою створення умов 

для протидії торгівлі людьми і пов’язаній з нею злочинній діяльності, 
 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити районну цільову соціальну програму протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 (далі – Програма) додається. 

 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації здійснити 

організаційні заходи з реалізації програми та передбачити видатки на 

фінансування заходів програми у межах асигнувань по розпорядниках коштів, 

які задіяні в реалізації програми. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах 

сім’ї, молодіжної політики. 

 

 

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради 

від 22 лютого 2013року 

№ 300 

 
 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

протидії торгівлі людьми на період до 2015 року 

 

І. Загальні положення 

        

Цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до              

2015 року (далі – програма) розроблена на підставі постанов Кабінету Міністрів 

України від 21 березня 2012 року № 350 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», від             

23 травня 2012 року № 417 «Про встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми», розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 13 листопада 2012 року № 688-р та з метою створення умов для протидії 

торгівлі людьми і пов’язаній з нею злочинній діяльності. 

 

ІІ. Визначення проблеми 

 

Зараз, на початку 21 століття актуальною є проблема торгівлі людьми, 

масштабність якої становить серйозну загрозу для внутрішньої безпеки 

держави та її демографічної ситуації. 

Це негативне явище може виявлятися у різних формах – від викрадення 

людей до їх продажу з використанням обману, шантажу чи уразливого стану 

особи. Жертви торгівлі людьми використовуються для примусової праці, у  

порнобізнесі, як донори для трансплантації тканин і органів тощо. 

Торгівля людьми в нашій області, як і загалом в Україні, з’явилася 

внаслідок зростання безробіття, зменшення асигнувань на програми 

соціального захисту, зубожіння населення. Низький рівень доходів штовхає 

наших земляків на пошуки роботи за кордоном навіть без знання мови і 

правових знань, без кваліфікації, на нелегальних умовах, що водночас 

зумовлює їх перехід до груп ризику. 

Зважаючи на гостроту проблеми, виникає потреба консолідувати зусилля 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 

громадських організацій на здійсненні комплексу заходів, спрямованих на її 

розв’язання. 

 

ІІІ. Мета програми 

 

Метою програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення 

ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов'язані з нею злочини або 



сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі 

людьми, та надання їм допомоги. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем 

 

Основними шляхами розв’язання проблеми торгівлі людьми та надання 

допомоги і захисту особам, що постраждали від неї, є налагодження співпраці 

державних установ з громадськими організаціями, зокрема впровадження 

ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими 

напрямами:  

організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, 

спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею 

людьми;  

підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу 

особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та 

соціальну реінтеграцію;  

проведення постійного моніторингу ефективності заходів, спрямованих 

на протидію торгівлі людьми. 

Завдання і заходи з виконання програми наведені у додатку. 

 

V. Очікувані результати, ефективність програми 

            

Виконання програми дасть змогу:  

підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, 

громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі 

людьми;  

створити умови для виявлення злочинів у зазначеній сфері, притягнення 

до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;  

забезпечити надання комплексу соціальних послуг особам, які 

постраждали від торгівлі людьми;  

підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі 

людьми;  

підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу 

особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та 

соціальну реінтеграцію. 

 

VІ. Фінансове забезпечення програми 

 

Фінансування виконання заходів програми буде здійснюватися у межах 

видатків, затверджених у відповідних місцевих бюджетах по головних 

розпорядниках коштів, які є виконавцями заходів, а також за рахунок залучених  

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

VІІ. Механізм реалізації та контроль за виконанням програми 

 

Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом 

виконання заходів, підвищення ефективності взаємодії діяльності місцевих 



органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій з питань протидії торгівлі людьми. 

Координацію діяльності щодо виконання основних заходів програми 

здійснюватиме управління у справах сім’ї та молоді обласної державної 

адміністрації. 

Виконавцям про хід виконання заходів програми кожного півріччя до           

05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління у 

справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації, якому узагальнену 

інформацію кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, подавати голові обласної державної адміністрації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до районної цільової 

програми  протидії людьми 

на період до 2015року 

(розділ IV) 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2015 року 

 

1. Забезпечити проведення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми 

та контроль щодо ефективності заходів, що здійснюються на регіональному 

рівні, здійснювати анонімні соціологічні анкетування з метою визначення рівня 

обізнаності різних груп населення з питань протидії торгів                                                                                        

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ 

освіти райдержадміністрації, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, районний центр 

соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Голованівський РВУ МВС України в 

Кіровоградській області 

2013-2015 роки 

2. Забезпечити проведення у навчальних закладах області заходів 

превентивного характеру з питань протидії торгівлі людьми.  

Відділ освіти райдержадміністрації 

2013-2015 роки 

3. Забезпечити надання послуг різного соціального спрямування особам, 

які постраждали від торгівлі людьми. 

Районний  центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

2013-2015 роки 

4. Здійснювати заходи щодо захисту прав дітей, які постраждали від 

торгівлі людьми. 

Служба у справах дітей райдержадміністрації  

2013-2015 роки 

5. Забезпечити надання першочергової медичної допомоги особам, 

постраждалим від торгівлі людьми, та у разі потреби розміщувати їх у 

відповідних закладах охорони здоров’я. 

Голованівська центральна районна лікарня 

2013-2015 роки 

6. Забезпечити здійснення заходів щодо відновлення або видачі 

документів, що посвідчують особу, постраждалу від торгівлі людьми. 

Голованівський РВ УМВС України в 

Кіровоградській області  

2013-2015 роки 

7. Забезпечити направлення постраждалих осіб, які потребують 

тимчасового притулку, до територіальних центрів соціального обслуговування 

або обласного центру соціально-психологічної допомоги. 



Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

2013-2015 роки 

8. Проводити серед незайнятих громадян, які звернулись до служби 

зайнятості, інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань протидії торгівлі 

людьми, щодо прихованих ризиків неврегульованої трудової міграції, 

особливостей працевлаштування на роботу за кордоном. 

Районний центр зайнятості, відділ у справах сім’ї 

молоді та спорту райдержадміністрації  

2013-2015 роки 

9.  Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном. 

Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту, відділ 

освіти райдержадміністрації, Голованівський РВ 

УМВС України в Кіровоградській області  

2013-2015 роки 

10. Проводити семінари, засідання за круглим столом, конференції і 

тренінги з питань протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що  

постраждали від такого злочину. 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ 

освіти, відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, служба у справах дітей 

райдержадміністрації, районний центр зайнятості, 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Голованівський РВ УМВС України в 

Кіровоградській області 

2013-2015 роки 

11. Організовувати в бібліотеках області книжкові виставки, зустрічі 

учнівської молоді з провідними юристами, бесіди та лекції для молоді з питань 

попередження торгівлі людьми. 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації  

2013-2015 роки 

12. Забезпечити оприлюднення статистичних відомостей про виявлені 

злочини, пов'язані з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили, з дотриманням 

вимог щодо нерозголошення інформації, яка дає можливість ідентифікувати 

фізичну особу та для забезпечення нерозголошення якої прийнято рішення про 

розгляд справи у судовому засіданні. 

Голованівський РВУМВС України в 

Кіровоградській області 

2013-2015 роки 

13. Здійснювати виступи у засобах масової інформації з роз’яснення 

законодавства з питань протидії торгівлі людьми. 

Управління юстиції у Голованівському районі 

2013-2015 роки 

 



14. Забезпечити надання безоплатної правової допомоги через мережу 

громадських приймалень органів юстиції в області з питань протидії торгівлі 

людьми. 

Управління юстиції у Голованівському районі 

2013-2015 роки 

15. Запровадити у місцевих засобах масової інформації тематичні 

рубрики, радіо- та телевізійні передачі для висвітлення заходів із запобігання і 

протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, що постраждали від 

такого злочину. 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та у справах преси і інформації 

апарату райдержадміністрації, директор 

районного комунального підприємства 

Редакційно-видавниче об’єднання «Вісник 

Голованівщини»      

2013-2015 роки 

 
 

 


