
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

19 липня  2018 року  Старокостянтинів   № 245/2018-р 

Про відзначення Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми 
 

На виконання Закону України від 20 вересня 2018 року № 3739-VI «Про 

протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 

24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми (додаються). 

 

2. Виконавцям заходів забезпечити їх виконання та інформувати про 

проведену роботу управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради до 15 серпня 2018 року. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                       підпис                                 М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

19 липня 2018 року № 145/2018-р 

 

Заходи 

з нагоди відзначення у місті Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 

 

1. Проведення тематичних уроків щодо засобів та методів, які 

використовують торгівці людьми. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

30 липня 2018 року 

 

2. Участь у семінарі Старокостянтинівського міськрайонного центру 

зайнятості на тему: «Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції 

та торгівлі людьми». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міськрайонний центр 

зайнятості, 

30 липня 2018 року 

 

3. Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від 

торгівлі людьми (за зверненням). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

4. Розміщення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо 

запобігання та протидії торгівлі людьми на сайті управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради та на сайті виконавчого 

комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, відділ 

інформаційного забезпечення управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, 

30 липня 2018 року 

 

5. Розповсюдження інформаційних матеріалів щодо попередження 

торгівлі людьми серед жителів міста: «Подбайте про свої права», «На 

запчастини тільки машини» та «Стоп торгівлі людьми». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

30 липня 2018 року
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Продовження додатка 

 

6. Підготовити репортаж на міське радіомовлення «30 липня Всесвітній 

день протидії торгівлі людьми». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення, 

26 липня - 27 липня 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                  В. Янзюк 

 


