
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

 

31 травня 2016 року  Старокостянтинів   №194/2016-р 

 
 

                                                  

 

Про затвердження міських 

заходів з протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 

року 

 

 

На виконання Закону України від 20.09.2011 р. №3739-VI «Про протидію 

торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №111 

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року» та керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Затвердити міські заходи з протидії торгівлі людьми, згідно з додатком.  

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати про проведену роботу 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.) надавати інформацію Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 
 

 

Міський голова                            підпис                                          М. Мельничук 

 

  



Додаток 

до розпорядження міського 

голови 31 травня 2016 року 

№194/2016-р 

 
Заходи 

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

 

1. Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства соціальної політики 
України та Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.2016 року №4/5 «Про 
затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми». 

Управління соціального захисту населення, служба у 
справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді виконавчого комітету Старокостянтинівської 
міської ради. Рекомендувати Старокостянтинівському 
відділу поліції головного управління  Національної поліції в 
Хмельницькій області; 
2016-2020 роки. 

2. Забезпечити проведення нарад, семінарів, засідань за «круглим столом» та 
тренінгів з питань запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею. 

Управління соціального захисту населення, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління 
освіти, управляння у справах сім’ї та молоді виконавчого 
комітету міської ради, Старокостянтинівський 
міськрайонний центр зайнятості. Рекомендувати 
Старокостянтинівському відділу поліції головного 
управління Національної поліції в Хмельницькій області, 
Старокостянтинівському районному сектору управління 
Державної міграційної служби України в Хмельницькій 
області; 
2016 – 2020 роки. 

3. Підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів і методів, які 
використовуються торгівцями людьми, шляхом організації та здійснення інформаційно-
просвітницьких заходів. 

Управління соціального захисту населення, управління 
освіти, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
служба у справах дітей, управління у справах сім’ї та 
молоді, відділ культури, туризму та охорони культурної 
спадщини виконавчого комітету міської ради, 
Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості. 
Рекомендувати Старокостянтинівському відділу поліції 
головного управління Національної поліції в Хмельницькій 
області, Старокостянтинівському районному сектору 
управління Державної міграційної служби України в 
Хмельницькій області; 
2016 – 2020 роки. 

4. Здійснювати профілактичні заходи з метою попередження скоєння 
правопорушень, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю в сфері торгівлі 
людьми. 

Рекомендувати Старокостянтинівському відділу поліції 
головного управління Національної поліції в Хмельницькій 
області, Старокостянтинівському районному сектору 
управління Державної міграційної служби України в 
Хмельницькій області; 
2016 – 2020 роки. 
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5. Впроваджувати програми соціальної та психологічної реабілітації дітей, що 

постраждали від торгівлі людьми. 
Управління освіти, служба у справах дітей, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
комітету міської ради; 
2016 – 2020 роки. 

6. Виготовляти та розповсюджувати рекламну продукцію (листівки, буклети, 
плакати) з питань протидії торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту населення, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у 
справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 
ради; 
2016 – 2020 роки. 

7. Надавати психологічну, юридичну та консультативну допомогу особам, 
постраждалим від торгівлі людьми, у разі потреби забезпечити соціальний супровід. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого комітету міської ради, 
Старокостянтинвський міський Кризовий центр; 
2016 – 2020 роки. 

8. Забезпечувати інформування суб’єктів туристичної діяльності про 
відповідальність, яку тягне за собою торгівля людьми та здійснювати в межах своїх 
повноважень контроль за дотриманням ними чинного законодавства в галузі туризму. 

Управління економіки виконавчого комітету міської   
ради; 
2016 – 2020 роки. 

9. Забезпечувати своєчасне виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми та 
насильства. У разі потреби направляти сім'ї з дітьми до обласного центру соціально-
психологічної реабілітації з метою надання відповідної допомоги. 

Служба у справах дітей, центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету міської ради, 
Старокостянтинівський міський Кризовий центр. 
Рекомендувати Старокостянтинівському відділу поліції 
головного управління Національної поліції в Хмельницькій 
області; 
Постійно. 

10. Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і 
фондами, широко використовувати міжнародний досвід у питаннях запобігання та 
протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали від таких злочинів, розшуку 
осіб, які зникли за кордоном, поверненні додому та їх реабілітації. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради. Рекомендувати 
Старокостянтинівському відділу поліції головного 
управління Національної поліції в Хмельницькій області, 
Старокостянтинівському районному сектору управління 
Державної міграційної служби України в Хмельницькій 
області; 
2016 – 2020 роки. 

11. Розміщувати інформаційно-роз’яснювальні матеріали з питань законодавства 
про працю та соціального страхування на випадок безробіття, працевлаштування за 
кордоном у газеті «Наше місто», на офіційних веб-сайтах виконавчого комітету міської 
ради та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради, міське радіомовлення, редакція 
газети «Наше місто»; 
2016 – 2020 роки. 
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12. Забезпечувати проведення оцінки потреб сімей у складних життєвих обставинах, 

сімей трудових мігрантів, де можливі випадки потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та 
у разі необхідності (підтвердження факту), забезпечення соціальним супроводом. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого комітету Старокостянтинівськоїх міської 
ради; 
Постійно. 

13. Висвітлювати у засобах масової інформації заходи, що вживаються для 
запобігання та протидії торгівлі людьми, а також отримані результати в цій сфері. 

Управління соціального захисту населення, управління 
освіти, служба у справах дітей, управління у справах сім’ї 
та молоді, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді виконавчого комітету міської ради, редакція 
газети «Наше місто», міське радіомовлення; 
Постійно. 

14. Здійснювати виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради; 
При наявності звернень. 

15. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 
Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради; 
Постійно. 

 

 
 
Керуючий справами                      підпис                                                     В. Янзюк 

 

 


