
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

від   5   травня    2016 р.                                      №92  

     

м. Знам’янка 

 

 

  Про затвердження міських заходів 

  щодо протидії торгівлі людьми 

  на період до 2020 року 

 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 31 

березня 2016 року №129-р «Про заходи щодо виконання в області Державної соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», з метою запобігання торгівлі 

людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини 

або сприяють їх вчиненню, а також захисту прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та 

надання їм допомоги,  керуючись ст.42 п.3 п/п 20  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити План міських заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

(додається). 

2. Визначити відділ молоді та спорту (нач. Р.Ладожинська) відповідальним за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

3. Структурним підрозділам міськвиконкому, задіяним у виконанні міських заходів, щороку 

передбачати кошти на їх реалізацію у межах видатків затверджених бюджетом міста. 

4. Керівникам залучених державних установ та структурних підрозділів міськвиконкому, за 

результатами проведення міських заходів, забезпечити направлення інформації на адресу 

відділу молоді та спорту один раз на півроку до 1 липня і 1 січня  для узагальнення та 

інформування департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В.Загородню. 

  
 

                            

 

                       Міський голова                                             С.Філіпенко        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 



    Додаток 

         до розпорядження міського голови

                      від “  5  ” травня 2016 р.   № 92 
 

ПЛАН МІСЬКИХ ЗАХОДІВ 

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

 

1. Забезпечити проведення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми шляхом 

здійснення анонімного соціологічного анкетування різних груп населення з метою визначення 

рівня обізнаності з питань протидії торгівлі людьми. 

 Відділ молоді та спорту, відділ освіти, служба у 

справах дітей, ЦСССДМ, Знам’янський 

міський відділ поліції 

2016 – 2020 роки 

2. Забезпечити проведення у навчальних закладах міста заходів превентивного 

характеру з питань протидії торгівлі людьми. 

 Відділ освіти 

2016 – 2020 роки 

3. Забезпечити надання послуг різного соціального спрямування особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 

 ЦСССДМ, відділ молоді та спорту, управління 

соціального захисту населення 

2016 – 2020 роки 

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

 Служба у справах дітей  

2016 – 2020 роки 

5. Сприяти наданню першочергової медичної допомоги особам постраждалим від 

торгівлі людьми, та, у разі потреби, розміщувати їх у відповідних закладах охорони здоров'я. 

 Відділ молоді та спорту, ЦСССДМ 

2016 – 2020 роки 

6. Сприяти здійсненню заходів щодо відновлення або видачі документів, які 

посвідчують особу, постраждалу від торгівлі людьми. 

 Відділ молоді та спорту, Знам’янський РС 

УДМС України в Кіровоградській області 

2016 – 2020 роки 

7. Сприяти направленню постраждалих осіб, які потребують тимчасового притулку, до 

територіальних центрів соціального обслуговування або обласного центру соціально – 

психологічної допомоги. 

 Відділ молоді та спорту, ЦСССДМ, управління 

соціального захисту населення 

2016 – 2020 роки 

8. Забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності 

законодавства у сфері модельного, розважального та туристичного бізнесу 

 Знам’янський міський відділ поліції 

2016 – 2020 роки. 

9. Проводити перевірки відповідності діяльності суб’єктів підприємництва, які 

надають платні послуги, пов’язані з посередництвом у працевлаштуванні громадян за 

кордоном, на підставі ліцензії, виданої Міністерством соціальної політики України. 

 Управління соціального захисту населення, 

Знам’янський міський відділ поліції 

2016 – 2020 роки 

10. 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 



 Знам’янський міськрайонний  центр зайнятості 

2016 – 2020 роки 

11. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо  оздоровлення 

та відпочинку дітей за кордоном. 

 Відділ молоді та спорту, відділ освіти 

2016 – 2020 роки 

 

12. Проводити семінари, засідання за круглим столом, конференції і тренінги з питань 

протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від такого злочину. 

 Відділ молоді та спорту, відділ освіти, служба у 

справах дітей, ЦСССДМ, міськрайонний центр 

зайнятості за участі громадських організацій 

(за згодою). 

2016 – 2020 роки 

13. Організовувати в бібліотеках міста книжкові виставки, зустрічі учнівської молоді з 

провідними юристами, бесіди та лекції для молоді з питань попередження торгівлі людьми 

 Відділ культури та туризму 

2016 – 2020 роки. 

 

18. Запровадити у газеті «Знам’янські вісті» тематичні рубрики для висвітлення 

заходів із запобігання і протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, що постраждали 

від такого злочину. 

 Редакція газети «Знам’янські вісті» 

2016 – 2020 роки. 

 


