
Додаток до листа Мінсоцполітики від 
________________№ ___________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 

про результати виконання  
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року  

 

1. Основні дані 
 

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350. 
2. Державний замовник-координатор - Мінсоцполітики. 
3. Керівник - Міністр соціальної політики. 
4. Відповідальні за виконання Програми - Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінкультури, Мін‟юст, 

Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), 
Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні 
організації (за згодою). 

5. Строк виконання Програми - 2013-2015 роки. 
6. Код та назва бюджетної Програми: КПКВК 2501440 „Реалізація державної політики з питань сім‟ї та дітей” 

 

2. Мета програми та результати її досягнення 

 

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. 
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3. Фінансування 

 

Джерела фінансування Обсяг 
фінансування 

(план), тис. 
гривень 

Обсяг 
фінансування 

(фактично), тис. 
гривень 

У тому числі за роками 

2013 план 2013 факт 2014 план 2014 факт 2015 план 2015 факт 

Державний бюджет 240,9 106,3 60,0 46,4 82,1 13,6 98,8 46,3 

Місцеві бюджети 1615,14 535,055 214,89 258,525* 607,05 126,103* 793,2 150,427* 

Інші джерела 2867,326 - 909,548 - 955,018 - 1002,76 - 

Усього 4723,366 641,355 1184,438 304,925 1644,168 139,703 1894,76 196,727 

 

* за інформацією наданою місцевими державними адміністраціями 
 

4. Виконання заходів і завдань  
 

Найменування 
завдання 

Захід Відповідальні за 
виконання заходу 

Стан виконання 

1. Удосконалення 
законодавства та 
управління у сфері 
протидії торгівлі 
людьми 

1) забезпечення 
діяльності 
Міжвідомчої 
робочої групи з 
питань протидії 
торгівлі людьми і 
регіональних 
координаційних рад 
з питань протидії 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, МВС, 
МЗС, Міносвіти, 
Мінкультури, Мін‟юст, 
Держстат, 
Держкомтелерадіо, 
Мінекономрозвитку, 
Мінінфраструктури, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою), обласні та 
Київська міська 
держадміністрації 

Протягом дії Програми засідань Міжвідомчої ради з питань сім‟ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім‟ї та протидії торгівлі людьми не 
проводилось. Разом з тим Мінсоцполітики створено робочу групу з метою розгляду 
проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері протидії 
торгівлі людьми, та удосконалення нормативно-правової бази у відповідній сфері, склад 
якої затверджено наказом Мінсоцполітики від 07.03.2013 № 105. 

З метою формування завдань і заходів Державної програми протидії торгівлі людьми 
на 2016-2020 роки у 2015 році проведено 4 засідання робочої групи. 

Розпорядженнями обласних та Київської міської державної адміністрації створені 
та діють обласні (а також районні та міські) координаційні ради з питань сім‟ї, гендерної 
рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім‟ї та протидії торгівлі 
людьми. У кожному районі та області проводяться планові засідання з розгляду 
вищезазначених питань.  

На засіданнях відповідних рад розглядаються питання щодо поліпшення роботи в 
сфері протидії торгівлі людьми, проводиться аналіз та оцінка її ефективного 
впровадження, проблемні питання та шляхи їх вирішення тощо. 
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2) здійснення 
контролю за 
дотриманням 
міжнародних 
домовленостей у 
сфері протидії 
торгівлі людьми, 
зокрема Конвенції 
Ради Європи про 
заходи щодо 
протидії торгівлі 
людьми та 
підготовка щорічної 
доповіді з питань 
протидії торгівлі 
людьми 

Мінсоцполітики, МВС, 
МЗС, МОН, 
Мінкультури, Мін‟юст, 
Держстат, 
Держкомтелерадіо, 
Мінекономрозвитку, 
Мінінфраструктури, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

У 2013 році Мінсоцполітики спільно з Державною установою Науково-дослідний 
інститут соціально-трудових відносин підготовлено проект щорічної доповіді „Про стан 
реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми у 2013 році та стан 
дотримання Україною міжнародних домовленостей у цій сфері”.  

З метою здійснення оцінки реалізації на сучасному етапі державної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми, виявлення динаміки позитивних зрушень, висвітлення існуючих 
проблем та визначення напрямів удосконалення законодавчої та виконавчої практики у 
сфері протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики спільно із Державним інститутом сімейної 
та молодіжної політики підготовлено Державну доповідь про стан реалізації державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми за 2014 рік, в якій проведено аналіз стану 
реалізації державної політики протидії торгівлі людьми в Україні. Доповідь містить 
висновки та рекомендації щодо подальших кроків, яких необхідно вжити для покращення 
ситуації в зазначеній сфері. 

У 2015 році в Україні двічі перебувала Експертна місія ЄС з питань боротьби з 
торгівлею людьми, в рамках оцінки критеріїв реалізації другої фази Плану дій щодо 
лібералізації ЄС візового режиму для України за блоком 3 „Громадський порядок та 
безпека”. 

Під час роботи місії було організовано ряд зустрічей та обговорень з питань реалізації 
державної політики України у сфері протидії торгівлі людьми та прогресу, досягнутого 
нашою державою на шляху до імплементації безвізового режиму між Україною та ЄС. 
Відповідальним за зазначений блок є Мінсоцполітики. 

Експерти ЄС відзначили прогрес досягнутий Україною після першого візиту 
моніторингової місії в вересні 2015 року. Разом з тим, експерти наголосили на 
зауваженнях, які були висвітлені під час зустрічей в Мінсоцполітики. Зокрема експертами 
наголошено на посиленні заходів з попередження торгівлі людьми з акцентом на вразливу 
категорію - внутрішньо-переміщених осіб та щодо необхідності створення національної 
бази даних постраждалих від торгівлі людьми. 

МЗС: закордонними дипломатичними установами на постійній основі підтримують 
контакти з правоохоронними органами країн перебування, а також з представництвами 
міжнародних організацій з метою оперативного виявлення фактів порушення прав 
громадян України або використання українських громадян у нелегальному бізнесі , 
пов‟язаному з торгівлею людьми. 

3) реалізація 
положень Закону 
України “Про 
протидію торгівлі 
людьми” та 

Мінсоцполітики, МВС, 
МОН, МЗС, Мін‟юст, 
Держстат, 
Держкомтелерадіо, 
Мінекономрозвитку, 

У 2015 році у 25 регіонах України затверджено регіональні програми та плани 
заходів, які включають заходи із протидії торгівлі людьми (Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
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прийняття 
підзаконних 
нормативно-

правових актів 

Мінкультури, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою), обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Чернівецька, Чернігівська області та у місті Києві).  
Мінсоцполітики:  
 затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 04.02.2013 № 71 „Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству соціальної політики”, якою 
було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про 
виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-

героїня” щодо включення статті витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми відповідно до Порядку виплати одноразової 
матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми (постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.07.2012 № 660); 
 затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 04.02.2013 № 72 „Про 

внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для реалізації державної політики з питань сім‟ї та дітей”; 

 затверджено наказ Мінсоцполітики від 05.03.2013 № 99 „Про затвердження форми 
заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”; 

 затверджено наказ Мінсоцполітики від 07.03.2013 № 105 „Про утворення робочої 
групи з удосконалення нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми”; 

 затверджено наказ Мінсоцполітики від 19.08.2013 № 432 „Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від 
торгівлі людьми”; 

 затверджено наказ Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 508 „Про затвердження 
Програми навчання спеціалістів щодо надання допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми”, яка включена до навчальних програм та щорічних планів - графіків 
підвищення кваліфікації в центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій; 

 затверджено постанову Кабінету Міністрів України 18.03.2015 № 121 „Про 
внесення змін до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015 року”. Метою прийняття проекту акту є запровадження заходів щодо 
економного та раціонального використання державних коштів, передбачених в 2014 та 
2015 рр. для реалізації завдань і заходів Програми шляхом уточнення строків, обсягів і 
джерел фінансування, інших показників виконання Програми відповідно до реальних 
можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у 
минулі роки; 

 Кабінетом Міністрів України прийнято Концепцію Державної соціальної програми 
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протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджену розпорядженням КМУ від 
07.10.2015 № 1053-р. 

 затверджено постанову КМУ „Про затвердження Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” від 24.02.2016 № 111. 

 Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством внутрішніх справ 
затверджено спільний наказ від 11.01.2016 № 4/5 „Про затвердження Інструкції щодо 
порядку моніторингу та збору статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми”, який зареєстровано в Мін‟юсті від 02.02.2016№ 169/28299.  

МОН реалізує наказ від 19.07.2012 № 827 „Про затвердження плану заходів 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період 
до 2015 року”. 

4) розроблення і 
впровадження 
механізму 
залучення 
громадських 
організацій до 
надання соціальних 
та інших послуг 

Мінсоцполітики, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

На виконання Закону України „Про соціальні послуги” Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 „Про 
затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”. 
Мінсоцполітики на виконання зазначеної постанови затверджено наказ від 26.03.2015  
№ 331 „Про затвердження методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із 
залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг”. 

Методика визначає загальні підходи та порядок оцінки конкурсних пропозицій, які 
подаються недержавними суб‟єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із 
залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг. 

В рамках співпраці Мінсоцполітики з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у 
2013 - 2015 роках реалізовувались наступні проекти: 

1) „Відповідь на виклики у протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності в Україні”. 
Термін реалізації: 2012-2013 рр. 

2) „Підтримка боротьби з торгівлею людьми та кіберзлочинністю в Україні”. Термін 
реалізації: січень – грудень 2014 року; 

3) „Поширення Національного механізму взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми в Україні” (впроваджується у: Чернівецькій, Хмельницькій, 
Вінницькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Київській, Кіровоградській, 
Житомирській, Сумській, Волинській, Рівненській областях та м. Києві). Термін реалізації: 
2009-2014 рр., продовжено до 2020 року; в рамках проекту: 

- залучено 3358 осіб, які взяли участь в конференціях, семінарах, круглих столах в 
рамках впровадження проекту НМВ, з них: 2316 жінок, 1042 чоловіків; 

- проведено 66 тренінгів, в яких взяли участь 1224 осіб, представників різних 
структур, які реалізують політику в сфері протидії торгівлі людьми, в рамках проекту 
НМВ, з них: 946 жінок, 278 чоловіків; 
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- розроблено інформаційні матеріали та розпочато кампанії з підвищення рівня 
обізнаності населення щодо комплексної державної допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми; 

- 9-13 листопада та 24-27 листопада проведено моніторингові візити з метою аналізу 
стану впровадження політики з протидії торгівлі людьми на регіональному рівні до 
Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Рівненської та Волинської 
областей. До складу Моніторингової групи залучено представників Мінсоцполітики, МВС, 
МОЗ, МОН, Держприкордонслужби, Представництва МОМ в Україні, Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні; 

- розпочато впровадження навчальних модулів з НМВ в інститутах підвищення 
кваліфікації суб‟єктів взаємодії в Вінницькій, Волинській, Сумській Харківській, 
Чернівецькій, Хмельницькій областях; 

- завдяки проведеному навчанню та реалізації інформаційних кампаній в 
Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Київській, 
Кіровоградській, Житомирській, Сумській, Волинській, Рівненській областях та м. Києві: 

- встановлено 40 статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми: 21 жінка (7 - 
трудова експлуатація, 8 - примусове жебрацтво, 6 - сексуальна експлуатація); 15 чоловіків 
(трудова експлуатація); 4 дітей (2 дівчинки, 2 хлопчика – примусове жебрацтво). 

4) „Допомога у переслідуванні та попередженні торгівлі людьми і кіберзлочинності”. 
Термін реалізації: січень 2015 - грудень 2015 р 

В рамках проекту, протягом звітного періоду: 
- розроблено Методичні рекомендації щодо обміну інформацією та перенаправлення 

осіб, які постраждали від торгівлі людьми, між регіональними підрозділами Міністерства 
соціальної політики та Національної поліції України – надруковано 1000 примірників; 

-  розроблено проект „Типового договору про партнерство і співробітництво між 
структурним підрозділом місцевої державної адміністрації та місцевою неурядовою 
організацією” щодо протидії торгівлі людьми; 

-  15-16 жовтня проведено семінар з питань міжвідомчої взаємодії між 
правоохоронними органами та надавачами соціальних послуг з метою покращення 
ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми за участі понад 140 представників 
структурних підрозділів Мінсоцполітики та МВС, а також неурядових організацій з усіх 
регіонів України. Під час семінару обговорювались проекти вищезгаданого спільного 
наказу та типового договору;  

-  підтримано переклад матеріалів кримінальних справ по торгівлі людьми та 
кіберзлочинності в рамках міжнародної правової допомоги; 

-  протягом листопада-грудня 2015 року проведена національна інформаційна 
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кампанія з інформування громадян про засоби вербування, які використовують торгівці 
людьми – понад 170 сіті-лайтів та біг-бордів розміщено біля залізничних та автовокзалів та 
в центральних частинах міст в усіх регіонах України; 

-  10-21 серпня 2015 року проведено спеціалізований тренінг з безпеки у 
комп‟ютерних системах та мережах для 20 співробітників підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю МВС України; 

-  надано підтримку в розробці концепції створення нової кіберполіції; 
-  підтримано проведення психологічного тестування для кандидатів у нову 

кіберполіцію (523 тести); 
-  розроблено програми підготовки інспекторів та спеціальних агентів для нової 

кіберполіції (біля 400 навчальних годин кожна) та надруковані навчальні матеріали для 
курсантів та викладачів (300 примірників). 

5) „Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням 
інформаційних технологій в Україні”. Термін реалізації: квітень 2014 - червень 2019 р. 

В рамках реалізації проекту: 
- залучено національних експертів до розробки навчального курсу з розслідування 

злочинів торгівлі людьми з використанням інформаційних технологій для його 
доопрацювання та адаптації до сьогоденного українського контексту; 

- завершено розробку навчального курсу; 
- надруковано підручник до навчального курсу з розслідування злочинів торгівлі 

людьми з використанням інформаційних технологій та посібник для тренера (600 
примірників); 

- 5-9 жовтня проведено перший тренінг для 20 співробітників спеціалізованих 
підрозділів з протидії торгівлі людьми та боротьби з кіберзлочинністю на національному 
та регіональному рівнях з виявлення та розслідування випадків торгівлі людьми з 
використанням інформаційних технологій; 

6) „Запобігання торгівлі людьми в Україні шляхом посилення економічних 
можливостей представників груп ризику”. Термін реалізації: 1 січня 2013 року - 30 квітня 
2019 р. 

В рамках реалізації проекту: 
- 20-21 липня проведено серію круглих столів у Житомирі, Вінниці та Львові, які 

стали початком впровадження регіональних компонентів проекту; 
- завершено підготовку та облаштування приміщень для розміщення соціальних 

підприємств в м. Житомир та м. Львів (м. Вінниця - ремонтні роботи тривають); 
- проводиться реєстрація соціальних бізнесів на базі громадських організацій, що 

здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми в Україні; 
- 20 липня 2015 року у м. Львів розпочато роботу першого соціального підприємства, 



 8 

спрямованого на запобігання торгівлі людьми. Проведено 10 навчальних курсів у техніці 
валяння, батіку та з виготовлення виробів з деревини за участі 41 представника груп 
ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми (36 жінок та 5 чоловіків), включаючи 10 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 1 демобілізованого бійця АТО; 2 особи, 
постраждалі від торгівлі людьми, приєднались до навчання у жовтні; 

- в м. Житомир, 6 представниць груп ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, 
включаючи 1 внутрішньо переміщену особу (ВПО), 2 постраждалі від насильства в сім‟ї та 
1 постраждала від торгівлі людьми розпочали навчання на швейному підприємстві (2 з 
яких були працевлаштовані на іншому підприємстві по завершенню навчання). 

 

У співпраці Міністерства з Представництвом Міжнародної організації з міграції у 
2013 - 2015 роках реалізовувалися наступні проекти: 

1) „Боротьба з торгівлею людьми в Україні”. Термін реалізації: 2009-2013 рр.; 
2) „Програма протидії торгівлі людьми у Східній Європі”. Термін реалізації: 2012-

2013 рр.; 
3) „Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації 

громад”. Термін реалізації: 2012-2015 рр.  
4) „Посилення управління міграційними процесами та співпраця з питань реадмісії у 

Східній Європі (MIGRECO). 

5) „Протидія торгівлі дітьми та молоддю (YCAT)”. Термін реалізації: 1 квітня 2014 р. 
- 30 вересня 2020 р. 

В рамках проекту здійснено таку роботу: 
- 523 особи, які постраждали від торгівлі людьми, отримали реабілітаційну та 

реінтеграційну допомогу від МОМ (із запланованих 1,450).  
- 85 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, успішно захистили бізнес-плани 

отримали мікро-гранти для започаткування власної справи у рамках економічної складової 
програми реабілітації та реінтеграції (із запланованих 47 на рік). 

- проекти з розбудови потенціалу Національного механізму взаємодії суб‟єктів, що 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми (НМВ), здійснюються у 10 областях 
України. У рамках проекту пройшли навчання майже 1000 представників профільних 
органів виконавчої влади – суб‟єктів НМВ на місцевому рівні (із запланованих 3,500). 

- понад 15,100 учнів шкіл-інтернатів та профтехучилищ було ознайомлено із 
ризиками торгівлі людьми та правилами безпеки через освітню кампанію «рівний-

рівному» (із запланованих 15,000 щороку). За оцінковими даними МОМ понад 8 мільйонів 
осіб побачили арт–інсталяцію «Невидимі», що привертає увагу до проблеми торгівлі 
людьми в Україні через історії постраждалих осіб.  

- 220 представників правоохоронних органів та органів соціального захисту пройшли 
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спільне навчання щодо виявлення та розслідування злочинів торгівлі людьми, співпраці 
щодо надання допомоги постраждалим особам (із запланованих 1,000). 

6) „Боротьба з торгівлею людьми”. Термін реалізації проекту: 1 січня 2014 р. - 31 

грудня 2017 р. 
В рамках проекту:  
- представництво МОМ в Україні надавало експертну та технічну підтримку щодо 

створення бази даних осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, а також придбало технічне обладнання для забезпечення функціонування такої 
бази. Обладнання передано Мінсоцполітики для тестування, роботи та внесення 
відомостей щодо осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми та яким відмовлено у встановленні статусу; 

- підтримано 3 моніторингові візити міжвідомчої моніторингової групи до 4 регіонів з 
метою вивчення результатів роботи НМВ (передбачалось 4 візити до 6 регіонів); 

- робота щодо розвитку потенціалу НМВ триває у 10 областях України. В рамках 
проекту пройшли навчання майже 1000 представників профільних органів виконавчої 
влади – суб‟єктів НМВ на місцевому рівні (із запланованих 3000 тис).  

7) „Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації 
громад”. Термін реалізації: 2012-2015 рр.  

В рамках реалізації проекту проведено: 
- протягом грудня 2014 – серпня 2015 публічну арт-інсталяцію „Невидимі” було 

презентовано у Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові, 
Полтаві та Чернівцях. Осягнення аудиторії інформаційної кампанії через засоби масової 
інформації становить понад 8.4 млн.  

- протягом липня – серпня 2014 року у співпраці з Мінсоцполітики проведено 
регіональний інформаційний тур «Твій безпечний шлях до мети». Понад 6000 учасників 
(мешканці невеликих міст Одеської, Львівської, Івано-Франківської та Дніпропетровської 
областей) взяли участь у чотирьох заходів інформаційного туру; 

- протягом 2012-2015 років підтримано виконання понад 25 проектів соціально-

економічного розвитку у сільських громадах Львівської, Івано-Франківської, Донецької 
областей та АР Крим. Проекти мають на меті подолання причин торгівлі людьми, шляхом 
створення нових робочих місць та умов для професійного або особистого розвитку 
мешканців сільських громад.  

- у цільових областях проекту продовжується робота щодо впровадження програми 
виховної роботи з учнями 7-11 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція»; 

- надано реінтеграційну допомогу 90 постраждалим від торгівлі людьми; 
- розповсюджено 30‟000 буклетів та 1‟000 плакатів для внутрішньо переміщених осіб 
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(спів-фінансовано з інших проектів). Надано гуманітарну допомогу 181 родині внутрішньо 
переміщених осіб, включно із інформаційними консультаціями, щодо ризиків торгівлі 
людьми; 

- на даний час в рамках проектів проведено майже 15 тренінгів та круглих столів для 
органів держаної влади, у яких взяли учать близько 250 представників профільних органів 
виконавчої влади; 

- під час реалізації проектів у 2014-2015 рр. учасниками механізму взаємодії 
ідентифіковано 46 постраждалих осіб, 6 з яких надано статус постраждалого, та надається 
допомога в рамках затвердженого Порядку взаємодії.  

 

З метою налагодження тісної співпраці у напрямку попередження потрапляння людей 
у трудове рабство Вінницькою облдержадміністрацію укладено договори про співпрацю з 
громадськими організаціями „Прогресивні жінки”, „Джерело надії”. Забезпечено 
діяльність телефонної „гарячої лінії” за якою можна отримати консультації фахівців 
громадської організації „Прогресивні жінки”. 

Волинська обласна громадська організація „Волинські перспективи” та „Асоціація 
місцевого розвитку „Велес” ведуть активну діяльність у напрямку протидії торгівлі 
людьми. 

В Дніпропетровській області активна діяльність у сфері протидії торгівлі людьми 
здійснюється у співпраці з обласними громадськими організаціями „Промінь”, „Твій 
вибір”, „Патріот – Д”, Асоціація Дніпровських скаутів „СКІФ”, Дитяча громадська 
організація “Дитячий альпійський рух України”. 

В Житомирській області функціонують 2 центри консультування мігрантів, на базі 
яких надаються інформаційно-консультативні послуги громадською організацією 
„Авенір”.  

У 2015 році громадською організацією „Жіночий інформаційно-консультативний 
центр” продовжується реалізація трирічного проекту „Забезпечення доступності до 
притулків для жінок, які страждають від насильства в сім‟ї, торгівлі людьми”. 

Закарпатською облдержадміністрацією спільно з жіночою громадською 
організацією „Веста” реалізується проект „Впровадження національного механізму 
взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”.  

З метою запобігання торгівлі людьми Запорізька облдержадміністрація активно 
співпрацює із громадськими організаціями „Родина. Перспектива – ХХІ”, „Берегиня”, 
„Жіночий кризовий центр „Гармонія”, „Міське об‟єднання багатодітних сімей”, „Спілка 
жінок України”, ОПП „Взаємодія” тощо. 

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією у співпраці  БФ „Карітас 
Івано-Франківськ УГКЦ” проведено інформаційні кампанії, спрямовані на попередження 
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торгівлі людьми.  
З метою формування культури спілкування та профілактики проявів агресії серед 

учнівської молоді у навчальних закладах Кіровоградської області інтегруються програми 
(ПРООН/ЮНЕЙДС „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівному” серед молоді 
України щодо здорового способу життя”, Міжнародного жіночого правозахисного центру 
„Ла Страда Україна – „Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей” та інші). 

У Львівській області налагоджена співпраця з громадською організацією 
„Західноукраїнський центр „Жіночі перспективи”. 

В Луганській області у партнерстві з громадською організацією регіональний 
правозахисний соціологічний освітній центр “Жінки Донбасу” реалізується проект 
“Поширення Національного механізму взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми в Україні”. 

За підтримки організації в Новоайдарському районі створена мобільна бригада в 
межах проекту «Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш уразливих 
категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України». В 
мобільній бригаді є психолог та два соціальних робітника, які здійснюють соціально-

психологічні консультації для потерпілих від гендерного обумовленого насильства та для 
членів родин. 

В Станично-Луганському районі в рамках роботи мобільного консультпункту 
«Оберіг» протягом 2015 року у школах району проведено 2 групові заходи з питань 
профілактики торгівлі людьми для 17 учасників – учнів 7-8 класів. 

У Миколаївській області налагоджено тісну співпрацю з обласним благодійним 
фондом «Любисток», місцевим благодійним фондом «Юнітус», Миколаївською 
громадською організацією «Ювента. 

Крім того, створено і забезпечено роботу „гарячої лінії” для осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми. Ця лінія працює при благодійному фонді „Любисток”. 

Навчальні заклади області співпрацюють з ВГО „Жіночий консорціум України”, 
Миколаївським благодійним фондом „Любисток”. 

Рівненською ОДА налагоджена тісна співпраця з Рівненським об'єднанням громадян 
„Центр підтримки громадських ініціатив „Чайка”, діяльність якого спрямована на 
підтримку жінок, молоді та мало захищених громадян.  

Київська область співпрацює із Всеукраїнською громадською організацією 
„Жіночий консорціум України”, Одеська область із громадською організацією „Віра, 
Надія, Любов”. 

В Полтавській ОДА сформовано соціальне замовлення для громадських організацій 
та їх спілок стосовно дітей, молоді, жінок та сім‟ї на 2015 рік. Одним із напрямів якого є – 

підтримка проектів, спрямованих на протидію торгівлі людьми. 
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Рівненська область співпрацює із обласним об‟єднанням громадян „Центр 
підтримки громадських ініціатив „Чайка”, Харківська область із міською громадською 
організацією „Шлях до життя” та міською міжнародною організацією „Жіноча громада”, 
Херсонська область із обласним центром „Успішна жінка” та з Міжнародною 
організацією з міграції в Україні, Міжнародною організацією праці в Україні, 
Міжнародним жіночим  правозахисним центром „Ла Страда-Україна”. 

В Сумській області діють громадські організації, що надають послуги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми: Сумська обласна організація Ліга соціальних 
працівників України „Професійна ліга соціальних працівників Сумщини”, Сумська міська 
жіноча молодіжна громадська організація „Довіра МЕТ”, Сумське міське громадське 
молодіжне об‟єднання „Міський кризовий центр”. 

Тернопільською облдержадміністрацією впроваджується механізм співпраці з 
громадськими об'єднаннями, регіональними та міжнародними організаціями, а саме: 
Міжнародною організацією з міграції, Всеукраїнською громадською організацією 
„Християнські родини - Світло Сходу”, Тернопільським міським жіночим клубом 
„Відродження нації”, Тернопільським благодійним фондом „Карітас”, центром Щасливого 
Батьківства та Материнства. 

Хмельницька ОДА активно співпрацює з громадськими організаціями, які проводять 
роботу в напрямку протидії торгівлі людьми: ГО „Есперо”, благодійний фонд „Карітас”, 
Подільський центр „Гендерна рада”, „Хесед-Бешт”, міжнародною єврейською жіночою 
організацією „Проект Крешер”, „Есперо”, „Ксена”, товариством Червоного Хреста тощо. 

Протягом 2015 року головним та територіальними управліннями юстиції до 
правоосвітньої роботи в Черкаській області залучено 88 громадських організацій, з них: 
63 – є місцевими осередками, 25 – територіальними. 

Управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації 
спільно з Чернівецьким обласним громадським молодіжним об`єднанням „Сучасник” 
проведено ряд заходів щодо впровадження Закону України „Про протидію торгівлі 
людьми”. 

Департаментом сім‟ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації 
підтримано реалізацію проекту Чернігівським громадським комітетом захисту прав 
людини. 

5) затвердження та 
впровадження 
стандартів надання 
соціальних послуг 
особам, що 
постраждали від 

Мінсоцполітики Затверджено наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 458 „Про затвердження 
стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми”, який 
включає три стандарти: 

1. Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми; 
2. Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми; 
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торгівлі людьми 3. Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції 
дітей, які постраждали від торгівлі людьми. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.08.2013 за   
№ 1327/23859, № 1328/23860, № 1329/23861. 

За підтримки Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла Страда – Україна” 
Мінсоцполітики розповсюджено зазначені стандарти серед обласних державних 
адміністрацій для використання в роботі. 

2. Проведення 
перевірки 
діяльності закладів, 
у яких надається 
допомога особам, 
що постраждали від 
торгівлі людьми 

моніторинг 
діяльності 
зазначених закладів 

Мінсоцполітики, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики у 2013 році із залученням інших центральних органів виконавчої 
влади та за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні проведено моніторингові візити до Одеської, 
Херсонської, Миколаївської, Харківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, 
Хмельницької, Вінницької, Луганської та Донецької областей з метою перевірки діяльності 
суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному рівні.  

В рамках візитів було проведено перевірку діяльності Одеського, Львівського, 
Закарпатського, Миколаївського, Чернівецького, Хмельницького, Донецького та 
Луганського обласних центрів соціально-психологічної допомоги. 

У листопаді 2014 року у співпраці з Міжнародною організацією з міграції в України, 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні, МВС України, Адміністрацією 
Держприкордонслужби здійснено моніторингові візити до Івано-Франківської та 
Закарпатської областей, в рамках яких здійснено перевірку діяльності місцевих органів 
виконавчої влади, стану виконання Закону України „Про протидію торгівлі людьми” та 
результатів впровадження Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

З жовтня 2015 року Мінсоцполітики за участю представників центральних органів 
виконавчої влади, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в України та 
Представництва Міжнародної організації з міграції проведено моніторингові візити, з 
метою перевірки діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

26-27.10.2015 – Одеса (МОМ), 
09-13.11.2015 – Чернівці, Хмельницький, Вінниця (ОБСЄ), 
24-27.11.2015 – Житомир, Рівне, Луцьк (ОБСЄ), 
07-11.12.2015 – Львів, Тернопіль (МОМ), 
14-16.12.2015 – Дніпропетровськ (МОМ).  
У регіонах України проводиться постійний моніторинг діяльності обласних центрів 

соціально-психологічної допомоги, які підпорядковані відповідній облдержадміністрації.  
У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, 
Чернігівській областях та місті Києві проводиться постійний моніторинг діяльності 
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обласних центрів соціально-психологічної допомоги, які підпорядковані відповідній 

облдержадміністрації.  
На Вінниччині функціонують Козятинський обласний соціальний центр матері та 

дитини, Вінницький та Жмеринський обласні центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей, які, у разі потреби, відповідно до Положень можуть надавати послуги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми. 

При обласній психоневрологічній лікарні ім. акад. О.І. Ющенка працюють обласні 
центри - центр сімейного консультування та психотерапевтичної корекції і центр кризових 
станів (для осіб із саморуйнівною поведінкою та жертв всіх форм насилля), діяльність яких 
спрямована на медичну допомогу особам, в тому числі постраждалим від торгівлі людьми. 

В Дніпропетровській області діє обласний комунальний заклад “Дніпропетровський 
центр соціально-психологічної допомоги”. Центр надає комплекс соціально-побутових, 
інформаційних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних 
та соціально-економічних послуг. Заклад також надає тимчасове житло в умовах 
цілодобового стаціонару для 15 осіб терміном до 3 місяців. 8 осіб отримали 
консультаційну допомогу. 

З 2010 року діє Відділення медико-соціальної допомоги “Клініка дружня молоді” 
(обласний комунальний заклад “Павлоградська міська лікарня №1”). Надають в 
амбулаторних умовах послуги педіатра, нарколога, юриста, дерматовенеролога, дитячий 
гінеколога та ін.  

В Житомирській області діють 6 неспеціалізованих установ, в яких надається 
допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми. Також існує мережа закладів 
соціального захисту дітей, в яких створені умови для отримання комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги дітям, що 
опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі і дітям, які постраждали від 
торгівлі людьми. 

Діє Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги. З метою 
надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, в області діють обласний 
притулок для дітей та Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації дітей.  

В Запорізькій області функціонує КЗ „Запорізький обласний центр соціально-

психологічної допомоги” ЗОР, працює в режимі стаціонарного закладу і розрахований на 
одночасне перебування 10 осіб. 

В Кіровоградській області налічується 2 заклади у яких надається допомога особам, 
які постраждали від торгівлі людьми: обласний центр соціально-психологічної допомоги 
та обласний центр матері і дитини. 

Департамент охорони здоров‟я та соціального захисту населення Одеської обласної 
державної адміністрації здійснює моніторинг діяльності суб'єктів у сфері протидії торгівлі 



 15 

людьми. В області діє 9 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 4 притулки для 
дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, обласна комунальна 
установа "Обласний центр соціально-психологічної допомоги", реабілітаційний центр 
"Софія" для дівчат та молодих жінок, які постраждали від різних форм насильства, в тому 
числі сексуального, Громадського руху "Віра, Надія, Любов". 

Щокварталу Сумський та Рівненський обласний центр соціально-психологічної 
допомоги звітує про надання соціальних послуг. 

В Херсонській області діють обласний транзитно-реінтеграційний центр для 
потерпілих від торгівлі людьми, який цілодобово надає послуги психологічної, юридичної, 
медичної та соціальної допомоги; комунальний заклад Херсонської обласної ради „Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей”, який підпорядкований службі у справах дітей 
обласної державної адміністрації, та Чаплинський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей в Херсонській області, у якому надаються психологічні та педагогічні 
послуги і можливість перебувати у закладі протягом 90 діб. 

В області створено умови щодо надання підтримки особам, які постраждали від 
торгівлі людьми, їх реабілітації та реінтеграції. З метою здійснення соціального супроводу 
та надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, в Харківській 
області діє мережа центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді, громадські 
організації – соціальні партнери.  

В Черкаській області функціонують обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації 
у м. Умані. У м. Сміла діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає 
соціальні послуги особам у складних життєвих обставинах. 

В Чернігівський області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який 
надає в умовах цілодобового стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждали від торгівлі 
людьми. У підпорядкуванні служби у справах дітей облдержадміністрації перебувають три 
центри соціально-психологічної реабілітації дітей: у м. Чернігові, м. Ніжині та с. 
Хмільниця, Чернігівського району.  

Допомога постраждалим від торгівлі людьми надається районними центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва та іншими суб'єктами у сфері 
протидії торгівлі людьми. Працюють 10 районних структурних підрозділів у справах сім'ї, 
молоді та спорту, відповідальних за процедуру встановлення статусу особи, постраждалої 
від торгівлі людьми. 

3. Забезпечення 
діяльності системи 
моніторингу у 

1) збір даних щодо 
кількості осіб, які 
постраждали від 

Мінсоцполітики,  МОН, 
МВС, МЗС, 
Адміністрація 

Мінсоцполітики запроваджено відомчий реєстр осіб, яким встановлено або 
відмовлено у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.  

На виконання пунктів 29,30 Порядку взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у 
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сфері протидії 
торгівлі людьми та 
оцінки 
ефективності 
заходів, що 
здійснюються на 
національному та 
регіональному рівні 

торгівлі людьми Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

сфері протидії торгівлі людьми, Мінсоцполітики затверджено наказ від 14.09.2012 № 578 

„Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждали від торгівлі людьми; 
плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми”, 
відповідно до якого обласні та Київська міські державні адміністрації подають щопівроку 
Мінсоцполітики звіт щодо осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми. 

На замовлення Мінсоцполітики в рамках реалізації проекту „Боротьба з торгівлею 
людьми” Представництвом МОМ в Україні створено та передано Мінсоцполітики базу 
даних осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми та 
технічне обладнання для забезпечення функціонування такої бази. Мінсоцполітики наразі 
проводить роботу із тестування зазначеної бази та внесення відомостей щодо осіб, яким 
встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми та яким відмовлено у 
встановленні статусу. 

Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних 
адміністрацій згідно наказу МОН від 19.07.2012 № 827 „Про затвердження плану заходів 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період 
до 2015 року” звітуються про свою роботу два рази на рік у визначені терміни. 

Двічі на рік поновлюється банк даних щодо дітей, які перебувають у надзвичайних та 
складних умовах. 

МВС України розроблено Положення про створення та функціонування Єдиного 
державного реєстру злочинів торгівлі людьми, яке затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 303.  

МЗС України включено до щоквартальної статистичної звітності про виконання 
консульських функцій дипломатичними представництвами та консульськими установами 
України за кордоном щодо надання ними відомостей про кількість громадян України, які 
постраждали від торгівлі людьми за кордоном, та кількості повернутих постраждалих на 
Батьківщину за їх сприянням.  

Адміністрацією Держприкордонслужби розроблено та підготовлено розпорядження 
до органів охорони державного кордону щодо удосконалення звітності з питань протидії 
торгівлі людьми. Згідно з яким з усіх органів охорони державного кордону України 
надходять щоквартальні звіти щодо протидії злочинам, пов‟язаним з торгівлею людьми. 

В регіонах України та місті Києві постійно проводився моніторинг виконання 
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. 
Відповідні звіти раз на півроку надаються Мінсоцполітики для моніторингу та 
узагальнення. 

Розпорядчими документами обласних, районних державних адміністрацій та міста 
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Києва визначено відповідальні структурні підрозділи, а також відповідальну особу за 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

2) затвердження 
порядку здійснення 
моніторингу 
діяльності суб‟єктів, 
які здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
людьми 

Мінсоцполітики, МОН, 
МВС, МЗС, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики спільно з Міністерством внутрішніх справ затверджено спільний 
наказ від 11.01.2016 № 4/5 „Про затвердження Інструкції щодо порядку моніторингу та 
збору статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми”, який 
зареєстровано в Мін‟юсті від 02.02.2016 № 169/28299. 

З метою моніторингу діяльності суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, надання практичної допомоги та вивчення стану оперативно-службової 
діяльності щодо боротьби з торгівлею людьми працівниками ДБЗПТЛ МВС України у 
складі міжвідомчих моніторингових груп здійснено виїзди в усі регіони України за 
виключенням Миколаївської, Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя. 

МЗС: закордонними дипломатичними установами на регулярній основі здійснюється 
моніторинг публікацій в іноземних засобах масової інформації щодо випадків потрапляння 
наших співвітчизників в ситуацію торгівлі людьми. Підтримуються робочі контакти з 
представниками правоохоронних органів країн перебування з метою отримання 
оперативної інформації у разі виникнення подібних випадків. 

Обласними та Київською міською державними адміністраціями постійно 
проводиться моніторинг діяльності суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми. 

На засіданнях робочої групи Вінницької ОДА з питань протидії торгівлі людьми 
розглядаються конкретні випадки, розробляється план проведення  заходів, визначаються 
відповідальні за їх здійснення. 

Щоденно органами внутрішніх справ здійснюється аналіз статистичної інформації за 
напрямком протидії торгівлі людьми та суспільної моралі.  

На виконання Програми розвитку сімейної та ґендерної політики у 
Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
щоквартально здійснюється обмін інформацією між суб‟єктами у сфері протидії торгівлі 
людьми. 

В Житомирській області створено обласну міжвідомчу робочу групу з питань 
протидії торгівлі людьми, яка забезпечує вирішення нагальних питань збору даних щодо 
кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми та формує механізм ефективної 
діяльності суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Аналогічні 
робочі групи створюються на місцях.   

Програмою зайнятості населення Кіровоградської області на період до 2017 року 
передбачено проведення перевірок щодо відповідності діяльності суб'єктів 
господарювання, які надають платні послуги, пов'язані з посередництвом у 
працевлаштуванні громадян за кордом на підставі ліцензії, виданої Міністерством 
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соціальної політики. 
Система моніторингу діяльності суб`єктів у сфері протидії торгівлі людьми в 

Миколаївській області здійснюється завдяки проведенню нарад, круглих столів, 
семінарів, тренінгів, координаційних рад, узагальнення звітної документації. Відповідно до 
розпорядження голови ОДА від 14.09.2012 № 314 „Про взаємодію суб‟єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”, щокварталу узагальнюється 
інформація щодо обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми.  

Відповідальні за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
при райдержадміністраціях/міськвиконкомах Полтавської області постійно проводять 
заходи щодо збору даних з кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Щопівроку 
проводиться моніторинг оцінки ефективності проведених заходів у сфері протидії торгівлі 
людьми. 

Структурні підрозділи Рівненської облдержадміністрації, територіальні органи 
міністерств і відомств, які причетні до протидії торгівлі людьми, щопівроку звітуються про 
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 серпня 2012 
року № 423 „Про заходи щодо протидії торгівлі людьми на період до 2015 року”. 

Двічі на рік здійснюється моніторинг діяльності суб‟єктів у сфері протидії торгівлі 
людьми, відповідно до Київської міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 
2012-2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.09.2012  № 5/8289. 

3) контроль за 
здійсненням заходів 
у сфері протидії 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, МВС,  
Міносвіти, Мін‟юст, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики щорічно проводились семінари з аналізу впровадження 
національного механізму взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми із залученням відповідальних осіб за встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, директорів обласних центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, представників обласних служб у справах дітей, представники 
територіальних МВС, які відповідають за боротьбу з торгівлею людьми, представники 
територіальних підрозділів ДМС, представників центрів зайнятості, представників 
департаментів освіти і науки, представників департаментів охорони здоров‟я, 
представників центрів соціально-психологічної допомоги, представників юридичних 
департаментів, голів громадських організацій, що працюють в сфері протидії торгівлі 
людьми, а також представників Мінсоцполітики, МВС, МОН та представників 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Представництва МОМ в Україні, Міжнародного 
жіночого правозахисного центру „Ла Страда – Україна”. 

Щорічно Мінсоцполітики на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної службовців проводились дводенні семінари для державних 
службовців органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
питань протидії торгівлі людьми. 

МОН проведено: 
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анкетування „Оціни ризик потрапляння в руки торгівців „живим товаром” в 
наведених ситуаціях», „Що таке торгівля людьми та причини її виникнення”; 

семінари педагогічних працівників з теми: „Причини комп‟ютерної залежності, 
вплив ЗМІ на  дегуманізацію дитячих  відносин”;  

перегляд і обговорення відеофільму „Наслідки роботи за кордоном” (10-11 класи); 
випуск стіннівок „Зупинись! Це може бути небезпечно!”; 
тренінгові заняття для учнів 11 класів з протидії торгівлі людьми; 
висвітлення проблеми безпечного інтернет середовища в ЗМІ, професійних 

виданнях;дослідження комп‟ютерної залежності учнів; 
постійно діючі консультативні пункти при кабінетах практичних психологів закладів 

освіти, залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких 
заходів (перегляд фільмів: „Станція призначення-життя”, „Протидія торгівлі людьми”, 
„Життєві ситуації: як реагувати на небажані пропозиції”); 

включення в години психології лекторіїв для учнів з питань протидії тиску; 
проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних 
та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми. 

З метою контролю за реалізацією заходів у сфері протидії торгівлі людьми 
співробітниками Адміністрації Держприкордонслужби здійснювались виїзди в органи 
охорони державного кордону України. 

Питання щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми розглядаються на 
засіданнях Координаційних рад облдержадміністрацій з питань сім'ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім‟ї та протидії торгівлі людьми, 
засіданнях колегії відповідальних структурних підрозділів облдержадміністрації. 

 

4) проведення 
досліджень з метою 
виявлення нових 
викликів і тенденцій 
у сфері протидії 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, МВС Мінсоцполітики за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні компанією GfK Ukraine проведено соціологічне дослідження щодо загроз 
неврегульованої міграції та торгівлі людьми в Україні. Дослідження було оприлюднено 30 
липня 2015 року з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 

Міжнародним жіночим правозахисним центром „Ла Страда – Україна” проведено 
дослідження щодо ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі людьми внутрішньо 
переміщених осіб в Україні у зв‟язку з проведенням АТО. Результати дослідження 
враховані в роботі Мінсоцполітики. 

Мінсоцполітики здійснює постійну співпрацю з громадськими організаціями, які 
працюють у сфері протидії торгівлі людьми в Донецькій та Луганській областях. Донецька 
область: Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок, Луганська область: 
громадська організація „Жінки Донбасу”. 
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5) проведення 
досліджень щодо 
ситуації з торгівлею 
дітьми  

Мінсоцполітики, МВС,  
Міносвіти, Мін‟юст, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики активно співпрацює з Координатором проектів ОБСЄ в Україні із 
зазначеного питання, зокрема 08.04.2015 відбувся навчальний семінар для Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ, яка працює в зоні АТО з питань виявлення випадків торгівлі 
людьми, в м. Києві та 18-22 травня в мм. Дніпропетровську та Харкові.  

З метою визначення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми в 
Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Чернігівській областях 
та м. Києві системно проводились опитування та соціологічні дослідження окремих груп 
населення з питань протидії торгівлі людьми під час проведення вуличних акцій, у 
телефонному режимі та в освітніх закладах. 

В Дніпропетровській області проведено опитування серед різних верств населення 
щодо обізнаності населення з питань торгівлі людьми: серед учнівської молоді, 
студентської молоді, дорослого населення. Результати рівня обізнаності населення: 
учнівська молодь – 40%, студентська – 70% та 75% - доросле населення. 

В Житомирській області здійснено моніторингове дослідження з визначення 
передумов щодо реалізації та фінансування державної політики  протидії торгівлі людьми з 
метою підготовки проекту обласної програми з протидії торгівлі людьми на період до 2020 
року. 

В Сумській області проведено анкетування учнів 8-11 класів з охопленням 4113 
учнів, 442 педагогів, 667 батьків. Результати опитування узагальнено в аналітичних звітах, 
розглянуто на нарадах директорів загальноосвітніх навчальних закладів та батьківських 
зборах. 

Протягом 2015 року під час проведення заходів управлінням у справах сім'ї, молоді 
та спорту, Департаментом освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, центрами 
соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді проведено 30 анкетувань щодо обізнаності 
населення з питань протидії торгівлі людьми. Охоплено 1000 осіб та визначено середній 
рівень обізнаності населення. 

6) проведення 
опитування з метою 
визначення рівня 
обізнаності різних 
груп населення з 
питань торгівлі 
людьми 

Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації 

За сприяння Запорізької обласної громадської організації ОПП „Взаємодія” в області 
проведено соціологічне дослідження з питання торгівлі людьми в м. Запоріжжя. Метою 
дослідження стало вивчення суспільної думки щодо проблеми торгівлі людьми серед 
мешканців м. Запоріжжя. В ході дослідження було опитано 400 осіб старше 18 років. 

В Київський області проведено анкетування метою вивчення рівня обізнаності учнів 
із питання запобігання торгівлі людьми; проводяться моніторингові дослідження серед 
учнів на тему «Торгівля людьми – одна з найголовніших проблем сьогодення»; 
проводяться опитування старшокласників. Проводились інформаційно-роз‟яснювальні 
години спілкування для учнів та молоді, опитування. Проведено опитування батьків із  
сімей, серед яких і громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах, щодо їх 
обізнаності з питань протидії торгівлі людьми 
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При проведенні навчальних семінарів, тренінгів із спеціалістами соціальної сфери 
Миколаївської області на початку та вкінці навчального процесу проводиться опитування 
слухачів для визначення обізнаності з питань протидії торгівлі людьми. 

З метою підвищення рівня поінформованості вразливих категорій населення щодо 
засобів і методів, які використовуються торгівцями людьми, в Полтавській області 
постійно проводяться інформаційно – просвітницькі заходи з питань протидії торгівлі 
людьми на яких проводяться опитування щодо визначення рівня їх обізнаності. 

Представники ГО „Професійна ліга соціальних працівників Сумщини” провели у 18 
районах області та Сумах анкетування в рамках проекту „Посилення громадського 
контролю за формуванням, координацією та виконанням політики з протидії торгівлі 
людьми у Сумській області”. Результати моніторингу оприлюднені 07.12.2015 на засіданні 
обласної Координаційної ради з питань сім‟ї, демографічного розвитку, гендерної рівності, 
запобігання насильству в сім‟ї та протидії торгівлі людьми.  

В Тернопільській області проведено соціологічне опитування серед безробітної 
молоді з метою визначення рівня обізнаності з питань торгівлі людьми на тему: „Моя 
безпека у працевлаштуванні за кордоном”. 

У навчальних закладах Херсонської області психологами та соціальними педагогами 
проведено опитування серед студентів, учнів та їх батьків щодо обізнаності з питань 
торгівлі людьми. У міських та районних центрах зайнятості опитування проведено для 
безробітних.  

Під час проведення тренінгів з питань протидії торгівлі людьми, в Хмельницькій 
області проводилось паралельне анкетування з метою визначення рівня обізнаності різних 
груп населення з питань торгівлі людьми. 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією проведено 44 
опитування в закладах освіти. 

Чернігівським обласним СССДМ проведено анкетування серед учнівської, 
студентської та безробітної молоді вікової категорії 15-25 років „Проблема торгівлі 
людьми. Шляхи вирішення”. Зазначеним опитуванням охоплено понад 500 респондентів. 

У районних та обласних засобах інформації областей України регулярно 
проводяться відповідні програми з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань 
торгівлі людьми. 

4. Підвищення 
професійного рівня 
працівників органів 
державної влади, 
які здійснюють 
повноваження у 

забезпечення 
підвищення 
професійного рівня: 
працівників органів 
державної влади, які 
здійснюють 

МВС, Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ 

Упродовж 2013 року представниками МВС взято участь у 44-х заходах з питань 
протидії торгівлі людьми, із яких: 19 – робочих зустрічей (засідань), 15 – навчальних 
курсів, тренінгів і семінарів, 8 – круглих столів та  2 – міжвідомчі наради.  

Завдяки навчальним курсам та тренінгам, зокрема, на базі Міжнародного учбового 
центру підготовки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у сфері міграції і 
протидії торгівлі людьми Академії МВС Білорусії (м. Мінськ) та Школи поліції МВС 
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сфері протидії 
торгівлі людьми, 
надання допомоги 
особам, що 
постраждали від 
торгівлі людьми 

повноваження у 
сфері протидії 
торгівлі людьми 

Республіки Польща (м. Легіоново) підвищили кваліфікацію понад 60 працівників 
територіальних підрозділів боротьби зі злочинами, пов‟язаними з торгівлею людьми. 

Крім цього у період з 30.09 по 05.10.2013 у інституті післядипломної освіти 
Національної академії внутрішніх справ України проведено навчальний збір з підвищення 
кваліфікації 14 регіональних працівників підрозділів боротьби зі злочинами, пов‟язаними з 
торгівлею людьми. 

Упродовж 2014 року представниками МВС взято участь у 61-му  заході з питань 
протидії торгівлі людьми, із яких: 56 – робочих зустрічей (засідань), 2 – круглих столів та 3 
– міжвідомчі наради.  

Упродовж 2015 року представниками МВС взято участь у 109-му заході з питань 
протидії торгівлі людьми, із яких: 51 – робочих зустрічей (засідань), 39 – конференцій 
(круглих столів, семінарів), 15 – навчань, пов‟язаних з підвищенням кваліфікації 
працівників та 4 – міжвідомчі наради. Протягом 2015 року підвищено кваліфікацію понад 
250 працівникам ДБЗПТЛ та територіальних підрозділів боротьби зі злочинами, 
пов‟язаними з торгівлею людьми. 

Обласні та Київська 
міські держадміністрації 

З метою підвищення професійності фахівців структурних підрозділів, які здійснюють 
повноваження у сфері протидії торгівлі людьми ОДА, райдержадміністрацій та міських рад 
міст обласного значення проведено лекції, семінари, тренінги, круглі столи з питань 
реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, здійснення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надання допомоги 
особам таким особам та використання інноваційних методів щодо профілактики цього 
явища. В рамках зазначених заходів кваліфікацію підвищили понад 11 ,0 тисяч фахівців. 

працівників 
соціальних служб 

Обласні та Київська 
міські держадміністрації 

З метою підвищення професійного рівня фахівців соціальної роботи проведено 
семінари, тренінги для представників міських та районних центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді з питань виявлення, ідентифікації, надання допомоги постраждалим 
від торгівлі людьми та їх перенаправлення. В рамках зазначених заходів кваліфікацію 
підвищили понад 7 тис. фахівців. 

інших спеціалістів, 
професійна 
діяльність яких 
пов‟язана з 
наданням 

допомоги особам, 
що належать до 
групи ризику або 
постраждали від 

Обласні та Київська 
міські держадміністрації 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

У навчальних семінарах, тренінгах, круглих столах та диспутах з питань протидії 
торгівлі людьми взяли педагоги навчальних закладів, працівники служб у справах дітей, 
структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту, сім‟ї та молоді 
райдержадміністрацій, управління юстиції, працівники управлінь боротьби зі злочинами, 
пов‟язаними з торгівлею людьми, дільничними інспекторами міліції тощо. 

В рамках зазначених заходів взяло участь 1422 фахівців. 
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торгівлі людьми 

5. Запобігання 

торгівлі людьми, її 
первинна 
профілактика 

1) підвищення рівня 
обізнаності 
населення щодо 
сучасних проявів 
торгівлі людьми, а 
також засобів і 
методів, що 
використовуються 
торгівцями людьми 

Мінсоцполітики, 
Держкомтелерадіо, 
МВС, МЗС,  МОН, 
Мінкультури, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ 

За ініціативи Мінсоцполітики Державним комітетом телебачення і радіомовлення 
України у серпні - вересні 2013 р. на національному телебаченні було розміщено 3 відео-

ролики соціального спрямування за темами: „Експлуатація дітей поруч. Ти можеш її 
зупинити!” (хронометраж 41 сек.), „Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно!” 
(хронометраж 43 сек. та 48 сек.).   

Мінсоцполітики взято активну участь у роботі робочої групи з підготовки 
інформаційно - просвітницької кампанії MTV EXIT (виготовлення відео-ролика з 
попередження торгівлі людьми „Життя на продаж” за підтримки фундації MTV EXIT). 01 
грудня 2013 р. фільм вийшов в ефір телеканалу „5 канал” і на даний час є 
загальнодоступним у мережі Internet.  

У співпраці з Генеральним Директоратом з прав людини і правовим питанням Ради 
Європи Міністерством розпочато розповсюдження брошур „Ты не продаешься. Торговля 
людьми” в регіони України, загальний наклад 1890 прим. (по 70 прим. на кожен регіон). 

Мінсоцполітики з метою підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, попередження різних форм торгівлі людьми в 
Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях (липень – серпень 
2014 р.) у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні, 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України проведено регіональну 
інформаційну кампанію „Твій безпечний шлях до мети”, яка відбулася в рамках проекту 
„Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації 
громад”. 

Кампанія була спрямована на молодих людей, жінок та чоловіків, віком від 16 до 35 
років, безробітних, потенційних мігрантів, які у пошуках кращої долі або роботи за 
кордоном часто стають жертвами торгівлі людьми.  

Особливий акцент ставився на осіб, які переселяються з тимчасово окупованої 
території та районів ведення антитерористичної операції в інші регіони України, оскільки в 
таких умовах підвищується ризик випадків торгівлі людьми в середині країни та за її 
межами.  

Мінсоцполітики у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та 
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Міжнародним жіночим правозахисним центром „Ла Страда - Україна” з метою 
попередження торгівлі людьми розроблено інформаційні наліпки „Мої правила безпеки”, 
які були поширені на всі області України для розміщення на вокзалах, автостанціях, 
зупинках громадського транспорту, адміністративних установах та інших місцях масового 
скупчення людей. 

Мінсоцполітики у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в 
Україні, починаючи з 02 грудня 2014 року та до кінця 2015 року проведено національну 
інформаційну кампанію, в рамках якої встановлено арт-інсталяцію „Невидимі”. В містах 
України було розміщено понад 120 фігур-силуетів, що уособлюють постраждалих від 
торгівлі людьми, та на які нанесені реальні історії жертв сучасного рабства. Кампанія 
відбулась у містах Київ, Івано-Франківськ, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, 
Полтава, Чернівці, Тернопіль.  

Інсталяція покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та розповісти 
реальні історії постраждалих осіб, які живуть серед нас, але часто залишаються 
непоміченими. Самі фігури виготовив колишній постраждалий від торгівлі людьми, який, 
пройшовши програму реінтеграції МОМ, відкрив власну справу. Осягнення аудиторії 
інформаційної кампанії через засоби масової інформації становить понад 8,4 млн.  

По завершенню інформаційної кампанії, всі 120 фігур були передані областям 
України (до 5-ти фігур на регіон), з метою використання їх в регіональних інформаційних 
кампаніях, спрямованих на попередження торгівлі людьми серед населення. 

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня 2015 року проведена 
широкомасштабна інформаційна кампанія по всій території України із залученням 
загальнодержавних, регіональних та місцевих засобів масової інформації. 

До Міжнародного дня за скасування рабства 2 грудня 2015 року в 17 областях 
України (Сумська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Полтавська, 
Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Івано – 

Франківська, Львівська, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Тернопільська) одночасно 
проведено автопробіг під гаслом „На запчастини – тільки машини!”, ініційований 
Всеукраїнською коаліцією громадських організацій, які працюють у сфері протидії 
торгівлі людьми за підтримки Представництва МОМ в Україні. Метою акції було 
привернення уваги населення до проблеми торгівлі людьми з метою вилучення органів.   

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми 
на період до 2015 року здійснюються заходи з проведення інформаційної роботи з дітьми 
щодо попередження торгівлі людьми, зокрема: 

- щорічно проводиться Урок з протидії торгівлі людьми для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності; 

- у навчальних закладах під час викладання дисциплін правознавчого та 
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гуманітарного циклу та в позаурочний час організовано просвітницько-виховну роботу 
щодо запобігання зникнення і торгівлі людьми: вивчаються міжнародні та державні 
нормативно – правової акти; 

- здійснюється перегляд учнями старших класів відеофільму „Станція призначення – 

ЖИТТЯ”; 
- проводяться тренінги „Усвідомлення проблеми торгівлі людьми”, „Як підвищити 

рівень компетентності і захищеності?”, „Круглі столи”, дискусії, бесіди, обговорення; 
- проходять виставки літератури у шкільних бібліотеках, кабінетах правознавства, 

історії „Як я реалізую свої права”, „Я - громадянин своєї країни”, „Як не стати товаром!”. 
Міністерством освіти і науки спільно з Українським фондом „Благополуччя дітей” за 

підтримки Представництва МОМ в Україні розроблено навчальну програму „Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”, для здійснення виховної роботи з учнями 
7-11 класів з питань попередження торгівлі людьми; у 2015 році МОН скеровано лист до 
департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних 
адміністрацій, а також до інститутів післядипломної педагогічної освіти від 28.05.2015 № 
1/9-264 щодо використання в роботі зазначених матеріалів.  

15-16 жовтня 2015 року за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
проведено всеукраїнський семінар з посилення протидії торгівлі людьми через взаємодію 
правоохоронних органів та надавачі соціальних послуг. Семінар проходив за участю 
керівників управлінь соціального захисту населення та відповідальних посадових осіб за 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Протягом листопада-грудня 2015 року за підтримки Представництва МОМ в Україні 
проведено навчальні семінари „Зміцнення потенціалу правоохоронних органів у боротьбі з 
торгівлею людьми (особливо дітьми) через посилення їхньої ролі у національному 
механізмі взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 
НМВ” для представників територіальних правоохоронних органів України, структурних 
підрозділів обласних державних адміністрацій тощо. 

Протягом терміну дії програми спеціалістами Мінсоцполітики систематично 
надавались інтерв‟ю, роз‟яснення з питань протидії торгівлі людьми на національних та 
регіональних телеканалах. 

Представниками Міністерства постійно надавались консультації з питань протидії 
торгівлі людьми на Національній „гарячій лінії” з питань протидії торгівлі людьми, яка діє 
на базі Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла Страда – Україна”. 

Адміністрацією Держприкордонслужби здійснювалися заходи щодо інформування 
населення про методи і тактику дій, що застосовуються злочинцями у сфері торгівлі 
людьми, зокрема організовано підготовку 65 телесюжетів, які виходили на телеканалах 
«НТН», «ІСТV» та «1+1», в друкованих виданнях опубліковано 324 публікацій із 
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зазначеної тематики.  
Також, зазначена тематика постійно висвітлювалася в друкованих відомчих засобах 

масової інформації, зокрема в газеті „прикордонник України” та журналі „Кордон”. 
На офіційному веб-сайті прикордонного відомства (www.dpsu.gov.ua) здійснюється 

регулярне інформування громадян про порядок та особливості виїзду за кордон, у тому 
числі й неповнолітніми громадянами України, висвітлюються результати службової 
діяльності Державної прикордонної служби України у сфері протидії торгівлі людьми. 

МЗС. З метою забезпечення захисту прав України за кордоном МЗС постійно 
проводить інформаційно-роз‟яснювальну роботу, в тому числі щодо запобігання торгівлі 
людьми та нелегальному працевлаштуванню громадян України за кордоном. Зокрема на 
веб-сторінках закордонних дипломатичних установ України (розділ „поради 
подорожуючим”) розміщено для загального доступу спеціалізовані інформаційно-

роз‟яснювальні матеріали, які розроблено в контексті вжиття заходів, спрямованих на 
підвищення рівня обізнаності наших співвітчизників, які виїжджають за кордон. 

Працівниками закордонних дипломатичних установ України проводилася 
інформаційно-роз‟яснювальна робота з громадянами України, які звертались до 
українських представництв. 

МВС: Прийнято участь у підготовці 221 телепрограм, надано коментарі та інтерв‟ю 
667 друкованим ЗМІ та Інтернет, зокрема на теми: „Боротьба за незаконною торгівлею 
людськими органами”, „Незаконна трансплантація органів і тканин людини, як складова 
злочинного бізнесу”, „Продаж та сексуальна експлуатація жінок” тощо. Прийнято участь у 
тренінгу для журналістів „Роль сучасних медіа у протидії торгівлі людьми - виклики 
сьогодення.” 

На постійній основі здійснюється інформування громадськості про роботу з протидії 
торгівлі людьми та діяльність підрозділів боротьби зі злочинами, пов‟язаними з торгівлею 
людьми, через розміщення відповідних публікацій на сайті МВС та Національної поліції 
України. 

На підставі аналізу право застосовної практики з питань протидії торгівлі людьми 
Службою безпеки, в межах компетенції, вживаються заходи щодо усунення причин і 
передумов до скоєння таких злочинів. Таким чином, Центром взаємодії із засобами масової 
інформації та громадськістю апарату Голови СБУ і прес-підрозділами регіональних 
управлінь СБУ у електронних та друкованих засобах масової інформації систематично 
висвітлюються результати діяльності спецслужби у зазначеній сфері. Також СБУ розвиває 
співробітництво з громадськими та міжнародними фондами, використовує міжнародний 
досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисту прав постраждалих осіб. 

МОН: Скеровано на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій та Інститути післядипломної педагогічної освіти 

http://www.dpsu.gov.ua/
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Програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7-11 класів. 

До програми також розроблено методичні матеріали, що схвалені для використання 
науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки. 
Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна 

освіта, виховна робота» за 
покликанням:http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/. 

В навчальному курсі «Основи здоров‟я» викладаються матеріали профілактики 
торгівлі дітьми та жінками. Під час викладання дисциплін правознавчого і гуманітарного 
циклу та в позаурочний час організовано просвітницько-виховну роботу щодо запобігання 
зникнення та торгівлі людьми: вивчаються міжнародні та державні акти (Декларація прав 
дитини, Загальна декларація прав людини (стаття 4), Конвенція ООН про права дитини, 
Конституція України, Конвенція про поліпшення становища жінок в Україні). 

Серед учнівської молоді було розповсюджено буклети «Скажи СТОП торгівлі 
людьми», «Життя за кордоном: чи хочете ви стати товаром?», «Які документи повинні 
мати особи, супроводжуючі неповнолітнього громадянина України на час його виїзду за 
кордон?», «Шлях у доросле життя: зроби його безпечним. Поради випускникам». 

Також, з метою зменшення ризику потрапляння до сексуального та трудового 
рабства дітей та молоді, зокрема тих, хто виховується у проблемних сім‟ях, до освітніх 
програм включено питання протидії торгівлі людьми.  

Щороку в навчальних закладах України проводиться Урок протидії торгівлі людьми 
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.  

У навчальних закладах під час викладання дисциплін правознавчого і гуманітарного 
циклу та в позанавчальний час організовано просвітницько-виховну роботу щодо 
запобігання зникнення та торгівлі людьми: вивчаються міжнародні та державні акти 
(Декларація прав дитини, Загальна декларація прав людини (стаття 4), Конвенція ООН про 
права дитини, Конституція України, Концепція про поліпшення становища жінок в Україні  
тощо). 

Одним із напрямів діяльності Мінкультури є підтримка проведення культурно-

мистецьких заходів, пов‟язаних із питаннями зміцнення цінностей сім‟ї, шлюбу, 
батьківства та материнства і створення умов для виховання та всебічного розвитку 
підростаючого покоління. 

У мистецьких навчальних закладах у формі інформаційно - роз‟яснювальної роботи, 
під час відповідних лекційних курсів гуманітарного циклу дисциплін проведено 
обговорення з наступних питань: ситуації, в яких особа може постраждати від торгівлі 
людьми; способи уникнення таких ситуацій або виходу з них; можливі наслідки торгівлі 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
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людьми; права особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 
Також, представники навальних закладів, в том числі й студентського 

саморегулювання, беруть участь у проведенні громадських міжвідомчих нарад, засідань 
круглих столів, семінарів з метою організації спільної протидії поширенню негативних 
явищ в суспільстві і, зокрема, в студентському середовищі. 

Обласними, міськими, районними центрами СССДМ впродовж звітного періоду 
проведено понад 1800 заходів (в тому числі індивідуальні консультування), спрямованих 
на протидію торгівлі людьми, зокрема дітьми, в тому числі: 

- бесіди на теми: «Ні – торгівлі людьми!», «Що ви знаєте про рабство та торгівлю 
людьми?», «Ціна життя», «Протидія торгівлі людьми в Україні», «Небезпечна гра: не стань 
живим товаром», «Людина – не товар», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», 
«Тобі варто про це знати», «Торгівля людьми: як це попередити?», «Не стань товаром!», 
«Порушення прав людей: експлуатація та торгівля» та ін.; 

- інформаційні години на теми: «Десять міфів про торгівлю людьми», «Робота за 
кордоном», «Позитивні та негативні сторони роботи за кордоном», «Десять міфів про 
торгівлю людьми» та ін.; 

- відеолекторії: «Небезпечна гра. Не стань живим товаром», «Протидія торгівлі 
людьми», «Як не стати жертвою торгівлі людьми?» та ін.; 

- лекційно-тренінгові заняття: «Правові аспекти протидії торгівлі людьми», 
«Попередження торгівлі людьми», «Торгівля людьми – як порушення прав людини», 

«Людина – не товар», «Протидія насильству та торгівлі людьми» та ін. 
Всього заходами щодо попередження торгівлі людьми, зокрема дітьми, охоплено 

близько 20 500 осіб. 
 

(вироблення та 
розповсюдження 
соціальної реклами, 
виготовлення 
буклетів, плакатів 
тощо) 

Мінсоцполітики, 
Держкомтелерадіо, 
МВС, МЗС,  МОН, 
Мінкультури, 
Адміністрація 

Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міські 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики розроблений макет соціальної реклами з протидії торгівлі людьми, 
який скеровано до обласних державних адміністрацій для розповсюдження та висвітлення 
на офіційних Інтернет сторінках суб‟єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми.   

МОН: в рамках реалізації Програми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадська 
позиція”, Українським фондом „Благополуччя дітей” було надано навчальним закладам 
4763 одиниць інформаційних, методичних публікацій (дисків, посібників, настільних ігор, 
коміксів, плакатів, брошур) на безкоштовній основі. Всі публікації, розроблені в рамках 
проекту, є у вільному доступі для скачування на сайтах Міністерства освіти і науки 
України та Українського фонду „Благополуччя дітей. 

Адміністрацією Держприкордонслужби виготовлено інформаційні матеріали щодо 
запобігання торгівлі людьми, які розміщено у пунктах пропуску через державний кордон 
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України (на стендах, рекламних щитах та у вигляді буклетів). 
В регіонах України протягом звітного періоду проведено близько 1,5 тис 

інформаційно-просвітницьких заходів з метою привернення уваги суспільства до проблем 
торгівлі людьми, шляхом виготовлення та розповсюдження інформаційно - 

просвітницьких матеріалів (плакатів, буклетів, брошур тощо). 

2) залучення молоді 
до проведення 
інформаційних і 
культурно-

просвітницьких 
заходів 

МОН, МВС, МЗС, 
Мінсоцполітики, СБУ, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

МОН: У навчальних закладах щороку проводяться тижні, місячники правових знань, 
у рамках яких для учнів організовують зустрічі з працівниками юстиції, правоохоронних 
органів, проводять правові брейн-ринги, засідання «круглих столів» на правову тематику, 
відкриті засідання правових гуртків тощо. 

До проведення правовиховної роботи залучаються правоохоронні органи, відділи 
кримінальної міліції у справах дітей, районні (міські) управління юстиції, центри 
зайнятості, служби у справах дітей та молоді, районні (міські) центри соціальних служб 
для сім„ї, дітей та молоді. 

Під час проведення „години психолога” працівниками психологічних служб 
використовується : 

- навчальна програма „Соціально-педагогічні основи запобігання торгівлі людьми та 
експлуатації дітей”; 

- навчальна програма курсу „Протидія торгівлі людьми” (національний університет 
„Києво-Могилянська академія”, Школа соціальної роботи ім. проф. Володимира 
Полтавця);  

- настільна просвітницько-профілактична гра „Рожеві окуляри” (схвалено 
Міністерством совіти і науки для використання у загально навчальних закладах, протокол 
№11 від 01.09.2011р.). 

За участю лідерів учнівського самоврядування в навчальних закладах  проведено 
засідання у форматі «круглого столу» («Твоя безпека у твоїх руках», «Порушення прав 
дитини: експлуатація та торгівля»: «Попередження торгівлі людьми», «Явище трудової 
міграції: переваги й недоліки», «Торгівля людьми – проблема ХХІ століття», «Територія 
транзиту та торгівлі людьми»); виховні  години («Проблеми прав дитини в Україні», 
«Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Стоп насильству!», «Люди не для 
продажу», «Торгівля людьми та пов‟язані із нею злочини», «Українське законодавство, яке 
захищає дітей від торгівлі людьми»); «Години психолога» («Попередження торгівлі 
людьми», «Правопорушення», «Захист прав дітей у нашій державі», «Ні – торгівлі 
людьми», «Шляхи потрапляння українських громадян до рук торгівців людьми», «Засоби 
та методи, які використовують «торгівці людьми»); практичні заняття («Поїздка за кордон: 
за і проти», «Торгівля сьогодення», «Правова свідомість»), «Як підвищити рівень 
усвідомлення проблеми торгівлі людьми», «Торгівля людьми –  глобальна проблема 
сучасності», «Правила безпечної поведінки під час поїздок за кордон», «Торгівля людьми. 
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Міф чи реальність?», «Торгівля людьми як комплексна проблема», «Як підвищити рівень 
усвідомлення проблеми торгівлі людьми»); тренінги («Мій безпечний Інтернет», «Як 
підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми в сучасному світі», «Ні – 

торгівлі людьми», «Небезпечна гра – не стань живим товаром», «Попередження торгівлі 
людьми»), конкурси плакатів («Конвенція ООН про права дитини», «Ми за світ без 
насилля»); перегляд фільму «Станція призначення життя»; батьківські збори («Вплив сім‟ї 
на формування особистості», «Шляхи вирішення проблеми  торгівлі  людьми») тощо.  

Спільно з громадськими організаціями у Дніпропетровській області реалізовуються 
заходи, спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля, активного відпочинку дітей та 
молоді під час канікул, з попередження насильства в сім‟ї та протидії торгівлі людьми, у 
тому числі у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: Дніпропетровські обласні 
громадські організації “Промінь”, “Твій вибір”, “Патріот – Д”, Асоціація Дніпровських 
скаутів “СКІФ”, Дитяча громадська організація “Дитячий альпійський рух України” та 
інші. Дитяча громадська організація “Дитячий альпійський рух України” та інші, 
здійснюють туристичні походи по історичним місцям області, охоплено 250 осіб 
учнівської молоді. 

Запорізька служба зайнятості систематично проводить профілактичні та 
просвітницькі заходи щодо протидії торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці для 
учнівської молоді та їх батьків. Так, протягом звітного періоду проводились 
профорієнтаційні заходи з використанням різноманітних форм роботи: профорієнтаційні 
уроки, профорієнтаційні семінари для батьків та педагогів, виїзні акції центру зайнятості, 
виїзні профорієнтаційні заходи до дитячих оздоровчих таборів. Спеціалісти центрів 
зайнятості проводили для дітей семінари „Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці”.  

В Івано-Франківській області проведено: семінари-тренінги на тему: «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми», навчальні тренінги «Підвищення рівня 
усвідомлення проблеми торгівлі людьми серед учнівської молоді шляхом застосування 
інтерактивних методик» на базі Міжрегіонального центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей в с.Мединя Галицького району, обласної загальноосвітньої школи-

інтернату Івано-Франківської обласної ради; інформаційні акції «Скажи СТОП торгівцям 
людьми»; навчальні семінари «Працевлаштування за кордоном. Не стань живим товаром» 
на базі Івано-Франківського державного коледжу технології та бізнесу, а також для 
учасників англомовного літнього табору; брейн-ринг «Легальний виїзд за кордон, як не 
стати жертвою торгівців людьми; превентивний захід щодо запобігання торгівлі людьми з 
застосуванням АРТ-технологій; просвітницько-профілактична гра «Рожеві окуляри»  

Молодіжні громадські організації Львівщини залучені до проведення інформаційних 
і культурно-просвітницьких заходів, зокрема: „Молодіжно-спортивне об‟єднання 
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соціально-активних молодіжних ініціатив”. 
Спеціалістами центрів СССДМ Миколаївської області проведено 127 групових 

заходів (лекції, бесіди, тренінги, відеолекторії) з питань торгівлі людьми. У даних заходах 
прийняли участь 1772 особи (учні, студентська молодь, їх батьки тощо).  

Спеціалістами районних та міських центрів СССДМ Одеської області були проведені 
профілактичні та просвітницькі заходи щодо протидії торгівлі людьми. Протягом звітного 
періоду були проведені такі заходи: 

- 220 лекцій (охоплено 3360 осіб);  
- 15 семінарів (охоплено 255 осіб);  
- 460 бесід (охоплено 3813 осіб); 
- 25 тренінгів (охоплено 430 осіб); 
- 26 відеолекторіїв (охоплено 498 осіб); 
- 4 відеолекції (охоплено 88 осіб). 
Учнівська та студентська молодь Полтавської області долучились до проведення 

Всеукраїнської інформаційної кампанії «Європа без торгівлі людьми», організатором якої 
у Полтавській області є Полтавський центр сім‟ї «Родинний дім». Також, учнівська та 
студентська молодь взяли участь у Всеукраїнських конкурах фестивалях, спрямованих на 
формування здорового способу життя «Моральний вчинок», «Діти і медіа» (соціальні 
реклами, відеоролики про безпечну поведінку), «Молодь обирає здоров‟я», конкурсі 
відеопроектів з подолання будь-яких форм насильства щодо дітей та просування прав 
людини та демократичного громадянства. 

В Полтавській області проведено ІІ (обласний) етап конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт «Мала академія наук». В роботі  секції «Правознавство» взяли участь 
16 учнів. Заслуговують уваги роботи за темами: «Правовий аспект соціального захисту 
жінок в Україні», «Свобода людини як загально соціальна цінність», «Проблеми 
відповідальності за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру», «Правовий 
режим захисту персональних даних в Україні та країнах Євросоюзу»; проведено семінар на 
тему: «Правова освіта та правове виховання в навчальних закладах області» за участю 
представників громадської ради при Полтавській облдержадміністрації. 

До проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів залучено більше 57 
тисяч учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації Сумської області, 465 батьків.  

З метою залучення молоді до проведення інформаційно-підвищення рівня обізнаності 
населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми в Тернопільській області організовано 
проведення 3-х прес-конференцій на теми: «Механізм взаємодії з ідентифікації, 
перенаправлення та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми» Спільними 
зусиллями влади і громади проти торгівлі людьми», проведено з учнями старших класів 
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загальноосвітніх  закладів 74 бесіди на тему: «Інтерективно проти торгівлі  людьми». 
в Харківської області проведено: 
- вебінар для працівників психологічної служби за темою «Підвищення 

компетентності працівників психологічної служби, розгляд кращих світових практик щодо 
протидії расизму та ксенофобії»;  

- навчально-методичний семінар «Сучасні виклики ситуації торгівлі людьми в Україні. 
Шляхи протидії»; 

- консультаційний чат для фахівців психологічної служби з питань роботи Центру; 
- інформаційні лекції „Торгівля людьми: розпізнай небезпеку вчасно!” для учнів ВНЗ 

та навчально-методичний семінар „Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі 
людьми”. 

В Черкаській області проведено 120 інформаційно-просвітницьких заходів щодо 
запобігання торгівлі людьми (бесіди, відеолекторії, тренінги, лекції, семінари, флешмоби, 
круглі столи). Охоплено понад 4500 осіб. 

У кожному районі та містах обласного підпорядкування діють шкільні психологічні 
театри і агітбригади, які виступають перед школярами, батьками та педагогами з міні-
постановками на тему протидії жорстокості, насильству і торгівлі людьми.  

В Чернівецькій області проведено Місячник професійної орієнтації молоді, метою 
якого було створення передумов для професійної самореалізації молоді, запобігання 
молодіжному безробіттю, підвищення мотивації громадян до легальної зайнятості в 
Україні. Усього за програмою місячника проведено 282 заходи, якими охоплено 6,3 тис. 
учнів, 1,1 тис. осіб з числа безробітної молоді.  

В місті Києві проведено 3 інформаційно-просвітницьких заходи серед учнівської та 
студентської молоді, а також під час проведення оздоровчої літньої кампанії серед сиріт, 
напівсиріт, дітей з малозабезпечених та неповних сімей, сімей вимушено переміщених осіб 
щодо попередження потрапляння в тенета торгівців людьми з розповсюдженням 
інформаційних матеріалів, зокрема інформаційні листівки «Если вы собираетесь за 
границу», «НІ рабству», «Мої правила безпеки в Інтернеті» плакати «Розірви коло – 

звернись по допомогу!» - «Насилля – найтяжча психологічна травма», «Інформація для 
постраждалих від насильства», листівка «Мовчати не треба», «Куди звертатись у випадках 
насильства в сім'ї та торгівлі людьми» тощо. 

3) включення до 
програм підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 

Нацдержслужба, 
Мінсоцполітики,  МОН, 

МВС, МЗС, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 

Нацдержслужба:  
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування V-VII категорій посад проводилося в обласних та регіональних центрах 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі-Центри). 
Питання щодо запобігання торгівлі людьми, її первинної профілактики включено до 
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державної влади і 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 
питань протидії 
торгівлі людьми 

Київська міська 
держадміністрації 

модулів професійних програм підвищення кваліфікації, зокрема: 
- актуальні питання протидії торгівлі людьми; 
- політологія. Гуманітарна та соціальна політики в Україні; 
- соціальна безпека та якість життя людини; 
- система соціального захисту населення в Україні; 
- безпека особистості, безпека життя, суспільна та державна безпека; 
- профілактика торгівлі людьми; 
- торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини; 
- реалізація вимог Закону України „Про протидію торгівлі людьми”; 
- гуманітарна та соціальна політика в Україні; 
- державна політика протидії торгівлі людьми; 
- правові засади протидії торгівлі людьми; 
- запобігання торгівлі людьми. Соціальні аспекти; 
- державно-правові засади протидії торгівлі людьми; 
- розбудова національного механізму щодо боротьби з торгівлею людьми; 
- протидія торгівлі людьми; 
- соціальний захист населення. Робота місцевих рад по соціальному захисту 

населення; 
- основні напрямки державної політики України щодо протидії торгівлі людьми 

- соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, як вид 
соціальної роботи. 

Тема протидії торгівлі людьми викладається у Центрах для окремих груп, що 
навчаються за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових 
семінарів, тренінгів, з урахуванням характеру цільової аудиторії. 

У 2015 році у Центрах підвищили кваліфікацію 2206 державних службовців з питань 
протидії торгівлі людьми. 

МОН:  
1. Проведено навчальні заходи для методистів. 

50 методистів цільових інститутів післядипломної педагогічної освіти, навчально-

методичних центрів, районних/міських методичних центрів, центрів професійно-технічної 
освіти цільових областей взяли участь у 5-денному семінарі-тренінгу щодо підготовки 
педагогічних працівників до проведення занять з питань безпечної міграції та 
попередження торгівлі людьми.  

2. Забезпечено інформаційно-методичними матеріалами з питань безпечної міграції та 
протидії торгівлі людьми. 

Кожен учасник семінарів-тренінгів та кожен партнерський інститут післядипломної 
педагогічної освіти отримали комплекти інформаційно-методичних матеріалів з питань 
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безпечної міграції та протидії торгівлі людьми, що дасть їм змогу проводити 
просвітницьку діяльність серед різних категорій педагогічних працівників. До комплекту 
матеріалів входили: 

 програма та методичні матеріали “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція” для учнів 7 – 11 класів у друкованому вигляді та на CD-диску; 

 спецкурс для системи післядипломної педагогічної освіти щодо підготовки 
педагогів до впровадження програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція”; 

 посібник для впровадження програми “Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція” на базі професійно-технічних навчальних закладів; 

 методичні рекомендації до впровадження програми “Особиста гідність. Безпека 
життя. Громадянська позиція” у загальноосвітніх школах-інтернатах; 

 методичний посібник з питань соціально-фінансової освіти підлітків “Творимо 
майбутнє відповідально й ощадливо”; 

 посібник для роботи з батьками з питань безпечної міграції та попередження 
торгівлі людьми “Творимо разом світ, безпечний для дитини” на CD-диску; 

 навчальні ігри “Галопом по Європах” та “Рожеві окуляри”; 
 комікси “Твоє життя – твій вибір”; 
 CD-диск з електронним курсом «Торгівля людьми – сучасне рабство»; 
 листівки, буклети. 
Обласними центрами підвищення кваліфікації було розроблено навчальні модулі з 

питань протидії торгівлі людьми професійних програм підвищення кваліфікації державних 
службовців V–VІІ категорій посад та посадових осіб місцевого самоврядування. Навчальні 
модулі реалізуються під час навчання державних службовців, відповідно до планів-

графіків навчання, які затверджуються щороку розпорядженням голови Запорізької 
обласної державної адміністрації. Метою навчальних модулів є підвищення рівня 
обізнаності державних службовців з питань протидії торгівлі людьми (нормативно – 

правова база та суб‟єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 
ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми); підвищення рівня знань та 
навичок спеціалістів структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, 
відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, спеціалістів центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді. Це в 
подальшому дозволить надавати послуги, які сприятимуть якісній реабілітації 
постраждалих від торгівлі людьми осіб. 

Протягом 2015 року за цими програмами підвищили кваліфікацію близько 1300 
осіб. 
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4) проведення 
інформаційно-

роз‟яснювальної та 
просвітницької 
роботи у сфері 
трудової міграції 

Мінсоцполітики, 
Держкомтелерадіо 

Держкомтелерадіо: Держкомтелерадіо сприяв висвітленню заходів інформаційно - 

роз‟яснювальної роботи серед населення щодо протидії торгівлі людьми  в Україні у 
інформаційних програмах та окремих сюжетах тематичних програм НТКУ, філій НТКУ – 

центральних та регіональних дирекцій.   
В передачах державних телерадіоорганізацій розповідалося про особливості різних 

етапів цього злочинного промислу - викрадення людей, вербування, перевезення, передачі, 
шахрайства, обману, одержання людей шляхом загрози або застосування сили та інших 
форм примусу. 

Державні телерадіокомпанії висвітлювали також заходи із забезпечення зайнятості 
населення, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників-мігрантів, 
особливостей працевлаштування на роботу за кордоном, засобів і методів, що 
використовуються торгівцями людьми.  

За звітний період в інформаційних програмах було оприлюднено: 
 - розповідь про правозахисну діяльність міжнародних організацій, що протидіють 

торгівлі людьми - Організації Об'єднаних Націй (Глобальна ініціатива ООН з боротьби з 
торгівлею людьми), Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Міжнародної 
організації з міграції, неурядової організації «Ла Страда»; 

- повідомлення щодо основних положень Протоколу про попередження, припинення і 
покарання торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, прийнятого в 2000 році  Радою 
ООН в Палермо; 

- сюжети про ризики трудової міграції, пов‟язані з трудовим рабством, та про 
практичний досвід боротьби із цим різновидом злочинності; 

 - обговорення різних аспектів передбаченої законодавством відповідальності за 
торгівлю людьми; 

- повідомлення щодо виявлення осіб, які вчиняють злочин торгівлі людьми, а також 
захисті прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми;   

- розповідь про діяльність державної служби зайнятості у підборі  відповідної роботи 
для незайнятого населення західних регіонів, звідки найбільше мігрує працездатне 
населення. 

Зазначена тема висвітлювалася в передачах філії НТКУ «Центральна дирекція 
«Українське радіо» в передачах «Порядок денний», «Відкрита студія», «Тема дня». 

Впродовж звітного періоду зазначена тема знайшла відображення в ефірі державних 
телерадіокомпаній: 

- Волинської регіональної дирекції в програмах «Тема дня: протидія торгівлі людьми», 
«Тема дня: міграційні процеси на Волині», «Актуальний репортаж», «Гість студії», 
«Актуально», «Громадський вектор», «Сила  закону», «Ровесники», «Життя. Історія. Час», 
«Стосується кожного»; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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- Вінницької регіональної дирекції в програмах «ТНВ», «Соціальні перспективи», 
«Маю право», «Акценти», «Резонанс», «Відверто». 

- Житомирської регіональної дирекції в програмах «Новини Житомирщини», 
«Пріоритети часу», «На варті законності та правопорядку», «Новини 103,4»; 

- Чернігівської регіональної дирекції в програмах «Мікрофон: факти, коментарі, 
акценти», «Кримінал, обов‟язок, право», «Студія Діалог», транслювались  

 - Чернівецької регіональної дирекції в програмах «Точка дотику», «Резонанс», 
«Новини», «Телевізійна студія «А-3», «Соціальний вимір», «У центрі уваги»;   

- Харківської регіональної дирекції в програмах «Про закон»,  «Харків-онлайн день», 
«Харків національний», «Харків-онлайн-вечір»,Новини «Сьогодення»;  

- Тернопільської регіональної дирекції в програмах «Радіо Лад», телеканалу «ТТБ», 
«Ранок з ТТБ». 

5) проведення 
інформаційних 
кампаній з питань 
зайнятості в Україні 
та за кордоном, 
безпечної і 
регульованої 
трудової міграції, 
прав працівників - 
мігрантів 

Мінсоцполітики, МВС, 
МЗС, 
Держкомтелерадіо, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 

МЗС: Працівниками закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ) 
проводилася інформаційно-роз‟яснювальна робота з громадянами України, які зверталися 
до них за послугами. Також ЗДУ розповсюджувалися відповідні інформаційні матеріали. 
Крім того, інформація щодо прав і обов‟язків громадян України під час перебування за 
кордоном, умов та можливостей їх працевлаштування, а також відповідні застереження для 
українських трудових мігрантів висвітлювалася в ході надання інтерв‟ю, теле- та 
радіопрограм за участю консульських посадових осіб тощо. 

Питання правового захисту громадян України за кордоном, у тому числі заходи із 
протидії торгівлі людьми, висвітлювалася в інтерв‟ю мас-медіа представниками керівного 
складу МЗС України. 

Держкомтелерадіо: українське національне агентство „Укрінформ”, державні, 
комунальні друковані періодичні видання забезпечували висвітлення інформації з питань 
зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і врегульованої трудової міграції, прав 
працівників – мігрантів. 

Національними радіокомпанією та телекомпанією України систематично 
висвітлювали питання, пов‟язані із зайнятістю населення в Україні та за кордоном, 
безпечною і регульованою міграцією, правами працівників-мігрантів, особливостями 
міграційного законодавства країн-реципієнтів, обізнаністю населення щодо сучасних 
проявів торгівлі людьми, а також про засоби та методи, які використовують торгівці 
людьми. Зокрема, Національно телекомпанія України транслювала сюжети із зазначеної 
тематики в програмах „Новини”, „Підсумки тижня”, „Адреналін”. Національна 
радіокомпанія в інформаційних програмах „Порядок денний”, „Відкрита студія”, „Тема 
дня” інформувала про: нові можливості працевлаштування в Україні у зв‟язку із 
прийняттям Закону України „Про зайнятість населення”, створення нових 
високооплачуваних робочих місць, результати дослідження „Українсько-іспанський 
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вектор: переваги та ризики у контексті візової лібералізації”, сучасний стан європейського 
ринку праці, шосту церемонію нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі 
людьми. 

Обласними державними телерадіокомпаніями також систематично проводиться 
інформаційно-роз‟яснювальна робота у сфері трудової міграції, питань зайнятості 
населення в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав 
працівників-мігрантів, особливості працевлаштування на роботу за кордон, а також засобів 
і методів, що використовуються торгівцями людьми. 

6) проведення за 
участю дітей, 
учнівської та 
студентської молоді 
і їх батьків 
профілактичних та 
просвітницьких 
заходів щодо 
протидії торгівлі 
людьми 

МОН, Мінмолодьспорт , 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації 

МОН: В навчальних закладах проводиться системна робота в частині запобігання 
торгівлі людьми, її первинна профілактика, зокрема молодь залучається до проведення 
інформаційних і культурно-просвітницьких заходів.  

У закладах освіти постійно проводяться заходи щодо формування громадянської 
культури та підвищення рівня толерантності.  

З метою протидії торгівлі людьми, її первинної профілактики, структурні підрозділи, 
які реалізують державну молодіжну політику в регіонах Україні співпрацюють з 
міжнародними та громадськими організаціями, реалізовують спільні проекти 
профілактичного спрямування.  

Здійснюється постійний медіа-супровід заходів, що реалізуються в сфері протидії 
торгівлі людьми, видаються й друкуються інформаційні матеріали, такі як: інформаційні 
листівки з про протидії людьми, буклети та плакати профілактичного спрямування.   

Результати проведеної роботи, висвітлюються, зокрема, і на офіційних сторінках в 
мережі Інтернет структурних підрозділів, які реалізують державну молодіжну політику в 
регіонах Україні. 

В навчальних закладах також проведено просвітницьку роботу з питань протидії 
торгівлі людьми: 

конкурси малюнків: «Мама, тато і я», «Ні – торгівлі людьми!», «Моє життя – 

свобода!», «Ми проти насильства та дискримінації», «Ні! – насильству»; 
круглі столи: «Міжнародне співтовариство у боротьбі проти торгівлі людьми», 

«Робота за кордоном: сподівання та реальність», «Поїздка за кордон – за і проти...», 
«Шляхи потрапляння українських громадян до рук торговців людьми», «Законодавча база 
щодо запобігання торгівлі людьми», «Визначення проблеми торгівлі людьми», «Торгівля 
людьми як порушення прав людини»; 

години спілкування: «Протидіємо торгівлі людьми», «Як не стати жертвою торгівців 
людьми», «Ціною свого життя», «Правове регулювання торгівлі людьми в Україні. 
Кримінальна відповідальність за діяння», «Бути людиною на землі»; 

дискусії «Що робиться в Україні для попередження та протидії торгівлі людьми», «Що 
я знаю про проблему торгівлі людьми». 
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Структурними підрозділами обласних та Київської міською державними 
адміністраціями, в межах компетенції, проводиться системна робота в частині 
запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика, зокрема молодь залучається до 
проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів.   

В навчальних закладах областей проведено просвітницьку роботу з питань протидії 
торгівлі людьми:  

- години спілкування: „Протидіємо торгівлі людьми”, „Як не стати жертвою торгівців 
людьми”, „Ціною свого життя”, „Правове регулювання торгівлі людьми в Україні. 
Кримінальна відповідальність за діяння”, „Бути людиною на землі”. 

- круглі столи: „Міжнародне співробітництво у боротьбі проти торгівлі людьми”; 
„Робота за кордоном: сподівання та реальність”, „Поїздка за кордон – за і проти…”, 
„Шляхи потрапляння українських громадян до рук торгівців людьми”, „Торгівля людьми 
як порушення прав людини”; 

- дискусії „Що робиться в Україні для попередження та протидії торгівлі людьми”, 
„Що я знаю про проблему торгівлі людьми”; 

- конкурси малюнків: „Мама, тато і я”, „Ні – торгівлі людьми”, „Моє життя – 

свобода!”; 
- перегляд документальних фільмів „Станція призначення - життя”, „Жертва”, 

„Торгівля людьми”, „Торгівля людьми – сучасний прояв рабства”; 
- анкетування „Що я знаю про проблему торгівля людьми”; 
- тематичні виставки в шкільних бібліотеках тощо.  

6. Профілактика 
торгівлі людьми 
серед 
представників 
вразливих верств 
населення 

проведення 
роз‟яснювальної 
роботи з: дітьми 
працівників - 
мігрантів, дітьми-

сиротами та іншими 
категоріями дітей, 
які потребують 
соціального захисту 

Обласні та, Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Протягом звітного періоду в обласних та Київській міській державних 
адміністраціях із учнями навчальних закладах, дітьми, які перебувають у літніх таборах, 
дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей та осіб, які 
потребують соціального захисту, а також серед сімей внутрішньо переміщених осіб, 
cпеціалістами районних та міських ЦСССДМ проведено інформаційно - профілактичні 
заходи щодо протидії торгівлі людьми (відеолекторії, тренінги, бесіди, диспути, 
консультації, конкурси творчих робіт, перегляд фільмів з даної тематики, корекційна 
робота тощо), якими охоплено понад 450 тисяч осіб. 

МВС: Упродовж 2015 року загальна кількість дітей, які потерпіли від кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості склала 247 осіб, з яких 
малолітніх (до14 років) – 128. 

особами, що є 
батьками та 
опікунами 

Мінсоцполітики, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 

В Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Луганської, 
Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, 
Черкаській та Чернівецькій областях проведено роз‟яснювальну роботу серед батьків, 
опікунів і піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів щодо правових 
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громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

наслідків порушення законодавства, спрямованого на протидію торгівлі людьми (бесіди, 
семінари, тренінги), якими охоплено понад 100 тисяч осіб. 

Працівниками центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді, служб у справах 
дітей Вінницької області здійснюється постійна роз‟яснювальна робота щодо ризиків 
потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, в т.ч. дітьми, із сім‟ями та особами, які 
знаходяться на обліку як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також із 
прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами та піклувальниками. 

Тематичні групові бесіди, індивідуальна роз‟яснювальна робота з батьками-

вихователями прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, з опікунами дітей-

сиріт та ін. За результатами звернень осіб/сімей щодо створення прийомних сімей, сімей 
опікунів/піклувальників на базі обласного центру СССДМ Житомирської області 
проведено три тури навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни/піклувальники. 

У районах і містах Львівської області налагоджена робота з батьківською громадою, 
ведеться просвітницька робота, зокрема, організовувались семінари, лекції для батьків на 
тему:„Запобігання торгівлі людьми. Розповсюджено буклети: „Робота закордоном: 
Сподівання  та реальність”. 

Спеціалістами служб у справах дітей Сумської області проведено роз‟яснювальну 
роботу щодо протидії торгівлі людьми, залучення дітей до найгірших форм праці з 
новопризначеними опікунами, піклувальниками, прийомними батьками (охоплено 198 
осіб).  

З метою профілактики випадків торгівлі дітьми, попередження нещасних випадків з 
ними в Херсонській області розроблено та розповсюджено пам‟ятку для батьків «10 
кроків, щоб стати кращими батьками».  

Чернігівським обласним ЦСССДМ в рамках курсів підвищення виховного 
потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів проводяться навчальні тренінги для 
прийомних батьків та батьків-вихователів, в ході яких висвітлюються питання щодо 
протидії торгівлі людьми.  

В кожному районі міста Києва під час виїзду у сім'ї з дітьми, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, проводилась відповідна роз'яснювальна робота.  

Мережею соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді проведено роз‟яснювальну 
роботу з: профілактики торгівлі людьми та щодо ризиків роботи за кордоном та роботи без 
укладання трудових договорів - дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами, дітьми 
ПБП, які перебували під опікою, дітьми із сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту та 
безробітними особами. 

особами, які були МВС, СБУ, обласні та МВС: проведення правоосвітньої, роз‟яснювальної та профілактичної роботи з 
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притягнуті до 
відповідальності за 
зайняття 
проституцією 

Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 

міжнародні організації 
(за згодою) 

дітьми, схильними до скоєння правопорушень та потерпілих від кримінальних 
правопорушень з метою реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, 
підрозділами КМСД здійснюється на постійній основі.  

Для надання дітям правової та психологічної допомоги, які потерпіли від 
протиправних дій чи стали свідками злочину, застосовується методика під умовною 
назвою „Зелені кімнати”. Використання зазначеної методики розслідуванні кримінальних 
правопорушень, вчинених відносно дитини на сексуальному ґрунті, надає можливість 
уникнути повторного травмування дитячої психіки під час слідчих дій. 

Упродовж 2013 року виявлено 3602 осіб, які вчинили адміністративні 
правопорушення, передбачені ст. 181-1 (Зайняття проституцією) КУпАП, з яких: 36 – 

неповнолітніх, 910 – вчинили повторно.  
Складено 6855 адміністративних матеріалів за ст. 181-1 КУпАП, з них 2674 

розглянуто.  
Упродовж 2014 року виявлено 3010 осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 181-1 (зайняття проституцією) КУпАП, з яких: 26 – 

неповнолітніх, 613 – вчинили його повторно.  
Складено 5790 адміністративних матеріалів за ст. 181-1 КУпАП. 
Упродовж 2015 року виявлено 1237 осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 181-1 (зайняття проституцією) КУпАП, з яких: 17 – 

неповнолітніх, 558 – вчинили його повторно.  
Складено 3843 адміністративних матеріалів за ст. 181-1 КУпАП. 
Працівниками МВС на постійній основі проводяться профілактичні бесіди з 

представниками вразливих верств населення, з метою роз‟яснення причин та умов за яких 
особи можуть стати жертвами торгівлі людьми. 

Підрозділами УМВС України у Вінницькій області систематично здійснюється 
профілактика щодо зайняття проституцією особами  жіночої статі, які схильні до 
аморальної поведінки, шляхом роз‟яснювальної роботи щодо ризиків потрапляння в 
сексуальне рабство. 

Районними управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській, 
Запорізькій, Харківській проведено роз‟яснювальну роботу з особами, залученими до 
найгірших форм праці, зокрема з тими, що надають платні сексуальні послуги; з особами, 
які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном. 

З метою забезпечення професійної мобільності та проінформованості серед жінок 
службою зайнятості Миколаївської області надаються профорієнтаційні послуги для цієї 
категорії з використанням індивідуальних та групових форм роботи. Для жінок 
організуються та проводяться тематичні семінарські заняття. 

Управлінням МВС України в Хмельницькій області проводиться роз‟яснювальна 
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робота з особами, залученими до найгірших форм праці, зокрема з тими, що надають 
платні сексуальні послуги.  

Співробітниками УМВС Черкаської області систематично проводяться 
консультативна та роз‟яснювальна робота серед неповнолітніх, зокрема дівчат потенційної 
групи ризику. 

особами, які мають 
намір здійснити 
працевлаштування 
за кордоном 

Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
МВС, Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Адміністрацією Держприкордонслужби постійно здійснюється профілактична 
робота щодо ризиків потрапляння в торгівлю людьми шляхом інформування населення у 
засобах масової інформації та при перетині державного кордону.  

Обласні та Київська міська держадміністрації. 
З метою вирішення питання запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі 

людьми, запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці в профінформаційному 
секторах всіх базових центрів зайнятості України діють інформаційні куточки. В них 
постійно розміщуються матеріали щодо запобігання неврегульованій зовнішній трудовій 
міграції та торгівлі людьми, запобігання економічній експлуатації дітей. Зазначені 
матеріали містять інформацію про урядові структури та громадські організації, до функцій 
яких входить надання інформаційної та іншої підтримки потенційним мігрантам перед 
виїздом в інші країни та тим особам, що повернулися із-за кордону, та законодавчі 
матеріали щодо протидії торгівлі людьми тощо.  

У районних, міських та міськрайонних центрах зайнятості Волинської, 
Житомирської, Львівської, Київської, Одеської, Полтавської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей з метою запобігання нелегальній 
трудовій міграції, захисту прав громадян у сфері зайнятості та праці, протидії торгівлі 
людьми проведено 4000 інформаційних заходів (індивідуальні бесіди, семінари, тренінги) 
для близько 70000 осіб, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном. 

В Вінницькій області для безробітних - потенційних мігрантів, проводяться 
спеціалізовані тренінги-семінари “Попередження нелегальної міграції. Протидія торгівлі 
людьми”. 

Під час індивідуальних профорієнтаційних консультацій, інформаційних семінарів 
для різних цільових груп, обов‟язковим елементом є інформування про ризики та 
приховані невигоди зовнішньої міграції, розуміння особою необхідності дій щодо 
забезпечення власної безпеки при виїзді за кордон, спрямування на отримання додаткової 
інформації або допомоги компетентних урядових структур та громадських організацій. 

В усіх базових центрах зайнятості в секторі запобігання соціальним ризикам 
створено тематичні куточки, які систематично поповнюються актуальними матеріалами з 
інформацією про приховані ризики неврегульованої міграції, засоби та методи, які 
використовуються торгівцями людьми.  

У міських та районних центрах зайнятості Запорізької області проводиться 
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інформаційно - просвітницька робота з особами, які мають намір здійснити 
працевлаштуванням за кордоном, з питань протидії торгівлі людьми. На шпальтах газети 
„Пошук” та веб-порталі обласного центру зайнятості публікуються інформаційно-

роз‟яснювальні матеріали щодо запобігання та протидії торгівлі людьми, інформація про 
професії, що користуються попитом на вітчизняному ринку праці. Також ця проблема 

розглядалась в передачі „Ринок праці” на телеканалі „ТВ-5”. Інформаційні матеріали із 
зазначених питань публікуються на сторінках регіональних та місцевих ЗМІ. 

Для підвищення рівня обізнаності широкого кола громадськості з негативними 
наслідками неформальної зайнятості, перевагами офіційного працевлаштування в Україні, 
ризиками трудового рабства на означену тему на веб-сторінці Львівського обласного 
центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/lviv) вміщено 54 публікації.  

Державною службою зайнятості в межах компетенції здійснюється надання 
консультацій громадянам з питань наявності у суб‟єктів господарювання ліцензій на 
провадження господарської діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном.  

Підрозділом БЗПТЛ УМВС України в Миколаївській області постійно проводиться 
профілактика та інформування населення щодо ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та 
наслідків нелегальної трудової міграції. 

Особливу увагу зосереджено на попередженні зовнішньої неврегульованої трудової 
міграції шляхом інформування про ризики незаконного працевлаштування за кордоном. 
Для цього в міськрайцентрах зайнятості Одеської області проводяться спеціалізовані 
семінари: “З питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці”, “З питань 
запобігання нелегальної трудової міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці”, 
“З питань запобігання нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми”.  

Під час проведення семінарів, тренінгів, індивідуальних та групових консультацій, 
виїзних акцій у селах Рівненської області служба зайнятості проводила інформування 
громадян про переваги легальної зайнятості та працевлаштування за сприяння служби 
зайнятості, нововведення у законодавстві України про зайнятість населення. З даної 
тематики розповсюджувалися інформаційні матеріали, які були розміщені на 
інформаційних стендах. 

Сектором боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності управління 
карного розшуку УМВС України в Сумській області ведеться база даних туристичних 
фірм і бюро з працевлаштування громадян за кордоном. 

З метою здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми службою зайнятості 
Харківської області постійно проводиться інформаційно - роз‟яснювальна робота шляхом 
проведення семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції. Надаються 
консультації з даного питання як під час особистих прийомів, так і по „гарячій лінії” 
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обласного центру. За допомогою веб-порталу обласного центру зайнятості проводиться 
інформування громадськості щодо працевлаштування за кордоном. 

безробітними 
особами 

Мінсоцполітики, 
Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації,  
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Спеціалістами центрів зайнятості у містах та районах Дніпропетровської, 
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської Миколаївської, 
Сумської, Київської, Одеської, Харківської, Черкаської та Хмельницької областей 
проведено близько 12000 профінформаційних та профконсультаційних заходів для 
безробітних (семінари, бесіди, тренінги тощо) щодо протидії торгівлі людьми, 
попередження неврегульованої зовнішньої трудової міграції та експлуатації дитячої праці. 
Заходами охоплено близько 100 тис. осіб. 

Разом з тим у центрах зайнятості областей функціонують профінформаційні сектори 
та сектори запобігання соціальним ризикам, у яких містяться інформаційні матеріали щодо 
запобігання неврегульованій зовнішньої трудовій міграції та торгівлі людьми. 

Обласні центри зайнятості, профінформаційні сектори міськрайонного та районних 
центрів зайнятості, інформаційні куточки в школах, сільських радах постійно 
доповнюються матеріалами, що висвітлюють проблеми неврегульованої міграції, торгівлі 
людьми та викорінення дитячої праці. В них розміщена інформація про роботу за 
кордоном, про міграційні аспекти законодавств інших країн, про ризики трудової міграції, 
зокрема про торгівлю людьми, використання жахливих форм дитячої праці та про способи 
надання допомоги потерпілим. 

громадянами 
іноземних держав, 
особами без 
громадянства, у 
тому числі тими, що 
звернулися до 
державних органів 
України з метою 
отримання статусу 
біженця 

МВС, Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, МЗС,  Обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

ДМС: проводиться роз‟яснювальна робота з іноземцями та особами без громадянства, 
які звертаються до територіальних органів та підрозділів ДМС України для отримання 
адміністративних послуг. 

Адміністрація Держприкордонслужби:  
Протягом 2013 року 127 осіб звернулися з метою отримання статусу біженця (з них 

через батьків звернулось 17 дітей), з яких 97 осіб звернулись в місцях тимчасового 
тримання та 30 у пунктах пропуску через державний кордон України. матеріали передані 
до Державної міграційної служби України. 

Протягом 2014 року 58 осіб звернулися з метою отримання статусу біженця, 
матеріали по зазначених справах передані до Державної міграційної служби України. 

Протягом 2015 року 221 особа звернулась з метою отримання статусу біженця, 
матеріали по зазначених справах передані до Державної міграційної служби України.  

МЗС: Відповідно до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного 
проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 567, оформлення віз громадянам держав, перелік яких визначено МЗС, та 
особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється 
дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном 
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після проведення особистої співбесіди з іноземцем, під час якої, зокрема, здійснюється 
перевірка відповідності мети поїздки поданим документам. 

МВС: Відповідно до Указу Президента України від 06.04.2011 № 405 затверджено 
Положення про Державну міграційну службу України, на яку покладено відповідальність 
за реалізацію державної політики у протидії нелегальній (незаконній) міграції та 
здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції. 

У Волинській, Вінницькій та Закарпатській областях управліннями державної 
міграційної служби України проводиться всебічна роз‟яснювальна робота з громадянами 
іноземних держав, особами без громадянства, у тому числі з тими, які звернулися з метою 
отримання статусу біженця.  

У Миколаївській області при благодійному фонді „Любисток” забезпечено роботу 
„гарячої лінії” (0512) 37 07 77).  

В секторі запобігання соціальними ризиками Харківського міського центру 
зайнятості постійно оновлюються інформаційні матеріали щодо прав вищезазначеної 
категорії осіб у сфері зайнятості, методів активного пошуку роботи, можливості 
професійної реабілітації, законодавчих актів, що визначають правовий статус біженців в 
Україні тощо. З інформацією  про поточну кадрову потребу підприємств Харківського 
регіону біженці можуть ознайомлюватися на офіційному веб-сайті Харківської служби 
зайнятості www.dcz.gov.ua/kha та на веб-сторінці інтернет-порталу «Труд» 
(www.trud.gov.ua), які постійно оновлюються. 

7. Забезпечення 
провадження на 
належному рівні 
правоохоронної 
діяльності у сфері 
протидії торгівлі 
людьми, здійснення 
правоохоронних 
заходів щодо осіб, 
які вчиняють 
злочини, пов‟язані 
з торгівлею 
людьми, або 
сприяють їх 
вчиненню 

1) виявлення та 
розкриття злочинів, 
пов‟язаних з 
торгівлею людьми 

МВС, СБУ, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 

МВС: Упродовж 2013 року органами внутрішніх справ зареєстровано 130 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна 
угода щодо людини) КК України, за 82 кримінальними провадженнями обвинувальні акти 
надіслано до суду, 54 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення цієї категорії.  

Застосовано запобіжні заходи до 29 осіб, з яких 19 – тримання під вартою та 10 – 

домашній арешт. 
Упродовж 2014 року органами внутрішніх справ зареєстровано 126 кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 
людини) КК України, за 84 кримінальними провадженнями обвинувальні акти надіслано 
до суду.  

Застосовано запобіжні заходи до 31 особи, з яких 26 – тримання під вартою та 5 – 

домашній арешт. 
Упродовж 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за 

111 (+1,8% у порівнянні з 2014 роком) кримінальними правопорушеннями, передбаченими 
статтею 149 КК України, у 98 кримінальних провадженнях особам повідомлено про 
підозру, відносно 24 осіб застосовано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове 

http://www.dcz.gov.ua/kha
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розслідування закінчено та прийнято рішення про звернення до суду з обвинувальним 
актом за 90 кримінальними провадженнями. 

За інформацією органів Держприкордонслужби  
протягом 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 23 

повідомлення (за ознаками злочинів, передбачених статтею 149 КК України). 
протягом 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 11 

повідомлень (за ознаками злочинів, передбачених статтею 149 КК України). 
протягом 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20 

повідомлень (за ознаками злочинів, передбачених статтею 149 КК України). 
Протягом звітного періоду Службою безпеки України під час виконання завдань з 

боротьби з організованою злочинністю викрито та припинено діяльність організованого 
злочинного угрупування, яке займалось вербуванням та переміщенням громадянок 
України  країн колишнього Радянського Союзу до країн Європейського Союзу з метою їх 
подальшого використання в незаконних операціях з трансплантації органів. 

2) забезпечення 
підтримання 
державного 
обвинувачення у 
судових справах, 
пов‟язаних з 
торгівлею людьми, 
та нагляду за 
додержанням вимог 
законів під час 
виконання судових 
рішень у таких 
справах 

Генеральна прокуратура 
України (за згодою) 

Генпрокуратурою та прокуратурами обласного рівня забезпечено на належному рівні 
підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях (справах) про 
злочини, пов‟язаних з торгівлею людьми та нагляд за додержанням вимог законів під час 
виконання судових рішень у таких провадженнях. 

З метою підвищення ефективності досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, пов‟язаних з торгівлею людьми у прокуратурах обласного рівня 
запроваджено спеціалізацію прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у 
провадженнях даної категорії. 

Генеральною прокуратурою України вивчаються вироки у кримінальних 
провадженнях даної категорії на предмет їх законності. 

Установлено, що станом на 22.01.2016 в установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах всього тримається 87 осіб, засуджених та взятих під варту за вчинення злочину, 
передбаченого статтею 149 КК України, з яких 65 засуджені. 

Із зазначеної кількості осіб під дію Закону України від 26.11.2015 № 838-VІІІ «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку 
зарахування судом строку попереднього ув‟язнення у строк покарання» формально 
підпадає 66 в‟язнів. 

Прокурорський нагляд за вказаною категорією осіб здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства та галузевого наказу Генерального прокурора України. 

3) припинення 
діяльності 
зазначених 

МВС, СБУ, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 

МВС: У 2013 році задокументовано та припинено діяльність 2 організованих 
злочинних груп, які діяли у сфері торгівлі людьми. 

У 2014 році задокументовано та припинено діяльність 12 організованих злочинних 
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організованих груп Генеральна прокуратура 
України (за згодою) 

груп, які діяли у сфері торгівлі людьми. 
У 2015 році задокументовано та припинено діяльність 11 організованих злочинних 

груп, які діяли у сфері торгівлі людьми та діяли на території Донецької, Київської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та 
Чернівецької областей. 

Адміністрацією Держприкордонслужби за результатами оперативно - розшукової 
діяльності у 2013 році виявлено 23 злочинні групи в складі 66 осіб, у 2014 році виявлено 8 
злочинних груп в складі 20 осіб; у 2015 році виявлено 22 особи причетні до торгівлі 
людьми. 

Генпрокуратура: Правоохоронними органами держави, у тому числі їх 
спецпідрозділами, спрямовуються зусилля на виявлення та знешкодження злочинних 
угруповань даної категорії. У 2013 році  викрито 3 групи, які займались торгівлею людьми, 
у 2014 році знешкоджено діяльність 2-х злочинних груп стосовно 8 осіб у сфері 
незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувальні акти у 
цих кримінальних провадженнях скеровано до суду. У 2015 році правоохоронними 
органами держави кримінальні провадження про вчинення в складі організованих груп і 
злочинних об‟єднань правопорушень зазначеної категорії не реєструвались, обвинувальні 
акти до суду не направлялись. 

4) повернення в 
Україну осіб, що 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
та/або встановлення 
статусу особи, що 
постраждала від 
торгівлі людьми 

МВС, МЗС, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ,  Обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, 

МВС: у 2013 році установлено 107 потерпілих від торгівлі людьми з яких: 72 – жінок, 35 
чоловіків, 3 – неповнолітні та 2 – малолітні особи. 

У 2014 році установлено 86 потерпілих від торгівлі людьми з яких: 68 – жінок, 16 
чоловіків, 1 – неповнолітня та 1 – малолітня особи. 

У 2015 році установлено та надано допомогу 102 (+18,6% у порівнянні із аналогічним 
періодом 2014 року) потерпілим від торгівлі людьми (62 особи жіночої статі та 40 осіб 
чоловічої статі), у тому числі 6 неповнолітніх. 

МЗС: закордонними дипломатичними установами України за кордоном надається 
допомога та захист громадянам України, які стали жертвами торгівлі людьми: постраждалі 
особи документуються проїзними документами для повернення в Україну; громадяни 
України отримують консультаційну, правову та матеріальну допомогу, а також логістичне 
та матеріальне сприяння у поверненні на Батьківщину; про випадки, пов‟язані з торгівлею 
людьми, невідкладно інформуються місцеві та українські правоохоронні органи для 
організації перевірок та кримінального переслідування винних осіб. 

У контексті опрацювання питань репатріації наших співвітчизників, закордонні 
дипломатичні установи України підтримують постійні робочі контакти з профільними 
міжнародними і громадськими організаціями, такими як Міжнародна організація з міграції 
(МОМ), Національна рада жінок України, Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла 
Страда - Україна”, „Карітас - Україна”, тощо, в рамках яких реалізуються програми 
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допомоги жертвам торгівлі людьми. 
У 2013 році за сприяння МЗС України повернуто на Батьківщину 24 громадянина 

України, що постраждали у 2013 році від торгівлі людьми на території іноземних держав, 
із них: з Польщі – 2 особи (1 неповнолітня); з Німеччини – 1 особа, з Кіпру – 2 особи, з 
Туреччини – 1 особа (постраждала від торгівлі людьми на території Сирії), з Ізраїлю – 1 

особа, з Китаю – 10 осіб, з Росії – 6 осіб (з них 1 постраждалий від торгівлі людьми на 
території Абхазії), із Словаччини – 1 особа. 

У 2014 році за сприяння закордонних дипломатичних установ повернуто на 
Батьківщину 34 громадянина України, що постраждали у 2014 році від торгівлі людьми на 
території іноземних держав, із них: з Лівану – 6 осіб; з Росії – 7 осіб, з Туреччини – 3 

особи, з Кіпру – 3 особи (постраждали від торгівлі людьми на території Північного Кіпру), 
з Китаю – 14 осіб, із Словаччини – 1 особа.  

У 2015 році за сприяння закордонних дипломатичних установ повернуто на 
Батьківщину 16 громадян України, що постраждали у 2015 році від торгівлі людьми на 
території іноземних держав, із них: з Лівану – 5 осіб, з Туреччини – 5 осіб, з Кіпру – 3 

особи; з Італії – 2 особи та з Китаю – 1 особа.  
Посольство України в Азербайджані підтримує постійний контакт з Управлінням по 

боротьбі з торгівлею людьми МВС, що здійснює розслідування за фактами неодноразового 
продажу у рабство 3 громадян України, кожен з яких понад 20 років перебував на території 
цієї країни і без оплати праці працював в сільському господарстві. Постраждалі наразі 
користуються програмою захисту свідків. 

Станом на 01.01.2016 Мінсоцполітики 174-м особам встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми (кінець 2012 року – грудень 2015 року). 

За статтю: 76 жінки; 72 чоловіків; 26 дітей. 
За громадянством: 168 – громадяни України, 6- іноземців. 
За формою експлуатації: трудова – 99; сексуальна – 31; жебрацтво – 32; змішана – 5; 

вилучення органів – 4; продаж дитини – 2; сурогатне материнство – 1,. 

Країна призначення: Росія –79; Україна – 43; Іспанія – 5, Ізраїль – 3, Туреччина – 9, 

Польща – 17, Чехія – 3, Білорусія – 2, Греція – 2, Молдова – 2, Азербайджан – 2, Шрі-
Ланка – 1, Абхазія – 1, Вірменія – 1, Франція – 1, Італія – 1, Німеччина – 1, Сербія – 1. 

5) співпраця з 
правоохоронними 
органами іноземних 
держав і 
міжнародними 
правозахисними 
організаціями 

МВС, СБУ, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою), Адміністрація 
Держприкордонслужби 

МВС: З метою зміцнення співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими 
організаціями, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Представництва 
Міжнародної організації з міграції в Україні взято участь у семінарах, конференціях, 
засіданнях круглих столів, а також зустрічах з представниками урядових і громадських 
організацій іноземних держав.  

Впроваджується дистанційне інтерактивне навчання на тему: „Протидія торгівлі 
людьми”, які відбулося за сприяння державного департаменту США; спільний проект 
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Національної поліції та ПСУ „Розробка системи кримінального аналізу та налізу ризиків, 
сумісною зі стандартами ЄС, в структурах правоохоронних органів України”. 

Здійснення правової допомоги: 
Упродовж 2013 року Генеральною прокуратурою України направлено 9 клопотань 

українських органів слідства про надання правової допомоги у кримінальних 
провадженнях, розслідуваних за фактами торгівлі людьми (6 запитів направлено 
компетентним органам Російської Федерації, по 1 – компетентним органам Ліванської 
Республіки, Сирійської Арабської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина). У 
зазначених клопотаннях переважно запитувалося проведення процесуальних дій щодо 
допитів свідків, виїмки документів, витребування копій документів. 

У цей же період Генеральною прокуратурою України організовано виконання 14 

доручень іноземних компетентних органів 7 держав щодо надання правової допомоги у 
кримінальних провадженнях, розслідуваних за фактами торгівлі людьми. Вказані 
доручення направлено до України компетентними органами Республіки Молдова (6), 
Російської Федерації (2), Республіки Сербія (2), Азербайджанської Республіки (1), 
Республіки Білорусь (1), Грецької Республіки (1) та Литовської Республіки (1). 

Українською стороною в усіх клопотаннях вжито комплекс необхідних 
процесуальних заходів, спрямованих на їх виконання у повному обсязі та у стислі строки. 
На даний час в повному обсязі виконано 11 запитів компетентних органів іноземних 
держав, а у 3 клопотаннях виконання запитуваних процесуальних дій триває. 

Забезпечення екстрадиції: 
У 2013 році Генеральною прокуратурою України направлено 4 запити українських 

органів слідства про видачу осіб (екстрадицію) у кримінальних провадженнях, 
розслідуваних за фактами торгівлі людьми (2 запити направлено компетентним органам 
Російської Федерації, 1 – компетентним органам Італії, 1-Туреччини). 

Упродовж 2013 року компетентними органами іноземних держав розглянуто 5 запитів 
українських органів слідства у кримінальних провадженнях цієї категорії, надісланих у 
попередні роки (1 – РФ задоволено; 4 відмовлено, з них - ОАЕ –2, Туреччина-1, Чехія-1, ). 

У 2013 році запити про видачу в справах про злочини, пов‟язані з торгівлею людьми 
до Генеральної прокуратури України від іноземних держав не надходили.  

Генеральною прокуратурою України задоволено 1 запит Генеральної прокуратури 
Республіки Узбекистан про транзит особи. 

Генеральною прокуратурою здійснюється постійна співпраця з правоохоронними 
органами іноземних держав і міжнародними організаціями. 

За підтримки Державного департаменту США Представництвом МОМ в Україні у 
співпраці з Генеральною прокуратурою України та МВС України проводився навчальний 
курс «Протидія торгівлі людьми: інтерактивний навчальний курс для працівників 
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правоохоронних органів», який проходив у дистанційному форматі на платформі 
LEEL.ORG.UA для працівників правоохоронних органів, в тому числі представників 
прокуратур обласного рівня. 

Крім того, Міжнародною організацією з міграції для правоохоронців проводилось ряд 
навчань на тему «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України щодо виявлення 
та розслідування злочинів, пов‟язаних з торгівлею людьми, та надання допомоги 
потерпілим», у яких також брали участь прокурори прокуратур обласного рівня. 

6) обмін 
інформацією з 
правоохоронними 
органами іноземних 
держав і 
міжнародними 
правозахисними 
організаціями з 
питань 
переслідування осіб, 
які вчиняють 
злочини, пов‟язані з 
торгівлею людьми, 
або сприяють їх 
вчиненню 

МВС, СБУ, МЗС, 
Генеральна прокуратура 
України (за згодою), 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 

МВС: у 2013 році опрацьовано та підготовлено 34 матеріали правоохоронних органів 
іноземних держав (Росії, Казахстан, Білорусі, ФРН, Польща, Чехія, Туреччина, Ізраїль, 
США, КНР, членів ГУАМ і міжнародних правозахисними організаціями (Ла-Страда), з 
питань протидії торгівлі людьми та переслідування осіб, які вчиняють кримінальні 
правопорушення у цій сфері, здійснено виїзди групи працівників до Республіки Польща. 

У 2014 році опрацьовано та підготовлено 22 матеріали правоохоронних органів 
іноземних держав (США, Польща, Великобританія, Бельгія, Молдова, Ізраїль, Австрія, 
Німеччина, та інші, членів ГУАМ і міжнародних правозахисних організацій, з питань 
протидії торгівлі людьми та переслідування осіб, які вчиняють кримінальні 
правопорушення у цій сфері. 

У 2015 році опрацьовано та підготовлено 91 матеріал правоохоронних органів 
іноземних держав (Казахстан, Узбекистан, Франція, Словаччина, Туреччина, США, 
Польща, Молдова, Ізраїль, Італія, Азербайджан, Вірменія та інших, у тому числі членів ЄС, 
ГУАМ і міжнародних правозахисних організацій), з питань протидії торгівлі людьми та 
переслідування осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення у цій сфері. 

МЗС: Представники МВС України при закордонних дипломатичних та консульських 
представництвах України за кордоном забезпечують обмін інформацією з 
правоохоронними органами відповідної країни перебування. 

У випадках, передбачених чинними міжнародними договорами МЗС України 
забезпечує передачу дипломатичними каналами до іноземних правоохоронних органів 
клопотань правоохоронних органів України. 

Генеральною прокуратурою здійснюється постійний обмін інформацією з 
правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними 
організаціями з питань переслідування осіб, які вчиняють злочини, пов‟язані з торгівлею 
людьми, або сприяють їх вчиненню. 

Генеральною прокуратурою України направлено для виконання до компетентних 
органів іноземних держав 6 запитів органів досудового розслідування України про надання 
міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми 
(Австралія, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Туніс, Російська Федерація, 
Держава Ізраїль, Об‟єднані Арабські Емірати). 
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Один український запит виконано (компетентними органами Росії). Решта запитів 
перебуває на виконанні. 

До Генеральної прокуратури України за вказаний період надійшло 4 запити іноземних 
компетентних органів про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах цієї 
категорії (Королівство Іспанія, Королівство Нідерландів, Російська Федерація, Румунія). 

Запити компетентних органів Іспанії та Румунії виконано. У виконанні двох інших 
запитів відмовлено у зв‟язку з тим, що вони не в повній мірі відповідають вимогам 
міжнародних договорів. 

Крім того, до компетентних установ іноземних країн скеровано один запит органів 
досудового розслідування України про передання кримінального провадження за фактом 
торгівлі людьми (Республіка Білорусь). Кінцеве рішення у зазначеному провадженні не 
прийнято. 

Клопотання про перейняття таких проваджень від компетентних органів іноземних 
держав не надходили. 

Також за вказаний період до компетентних органів іноземних держав направлено 2 
запити про видачу осіб у кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми 
(Об‟єднані Арабські Емірати, Російська Федерація), які знаходяться на розгляді. 

До Генеральної прокуратури України надійшов один запит про видачу особи у 
кримінальному проваджені зазначеної категорії (Республіка Молдова). 

7) забезпечення 
безпеки осіб, що 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
або свідків у рамках 
кримінального 
судочинства щодо 
торгівлі людьми 

МВС, СБУ, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою) 

МВС: на виконання постанов слідчих підрозділів щодо забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві, пов‟язаному з торгівлею людьми, 
здійснювались заходи стосовно 7 осіб. 

Генеральна прокуратура: у разі виникнення достатніх підстав для застосування 
заходів безпеки до осіб, що постраждали від торгівлі людьми, або свідків у кримінальних 
провадженнях, такі рішення будуть прийматися згідно з вимогами Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві”. У більшості випадків застосовуються такі 
заходи забезпечення безпеки, як особиста охорона, охорона житла і майна. 

8) здійснення 
контролю за 
діяльністю 
підприємств, 
установ та 
організацій у сфері 
протидії торгівлі 
людьми 

МВС, СБУ, 
Мінсоцполітики 

МВС: Для забезпечення правового захисту трудових мігрантів, а також додержування 
їх прав, свобод та законних інтересів відповідно до законодавства, представник 
Міністерства внутрішніх справ на постійній основі входить до складу Комісії Міністерства 
соціальної політики України з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на 
роботу за кордоном. 

Послуги посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які ліцензійний вид 
господарської діяльності, збережено завдяки активній позиції ДБЗПТЛ. 

Органами внутрішніх справ обласних, районних управлінь по боротьбі зі злочинами, 



 51 

пов‟язаними з торгівлею людьми УМВС України проводиться робота фірм, що 
працевлаштовують громадян за кордоном, також інформаційних публікації у засобах 
масової інформації та на сторінках мережі „Інтернет”. 

Мінінфраструктури: Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські 
перевезення” були внесені зміни до Закону України „Про відповідальність за повітряні 
перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для 
в`їзду в Україну”, які суттєво підвищили вимоги до перевізників, спрямовані, зокрема, на 
запровадження їх обов`язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського 
перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в`їзду до держави 
прямування, а також посилення відповідальності перевізників за невиконання або 
неналежне виконання такого обов`язку, що призвело до перевезення чи спроби 
перевезення пасажирів через державний кордон України без необхідних документів. 

В Правилах повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом 
Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 375, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28.12.2012 за № 2219/22531, вимоги до авіаперевізників посилено і 
приведено у відповідність до положень Закону України „Про протидію торгівлі людьми” в 
частині заходів системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і 
контролю паспортних та інших документів, що дають право виїзду з України та в`їзду в 
Україну. 

Крім того, підприємства транспортної галузі співпрацюють з Міністерством 
внутрішніх справ України, Службою безпеки України та іншими правоохоронними 
структурами щодо питань, пов‟язаних з протидією торгівлі людьми. 

 

 

 

8. Надання 
допомоги особам, 
що постраждали від 
торгівлі людьми 

1) розроблення 
спеціалізованих 
програм підтримки 
осіб, що 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
зокрема планів 
першочергових 
заходів 

місцеві 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики:  
Відповідно до Закону України „Про протидію торгівлі людьми” особи, які 

постраждали від торгівлі людьми, у разі потреби можуть отримати комплексну 
психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну та інші 
види допомоги в одному з діючої мережі центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та 
молоді, центрів соціально-психологічної допомоги або територіальних центрів соціального 
обслуговування. 

В Україні діє мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які є 
основним виконавцем заходів з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
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2) здійснення 
соціального 
супроводження, 
виконання 
спеціалізованих 
програм підтримки 
осіб, що 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
зокрема з їх 
реабілітації, у тому 
числі: 

Мінсоцполітики, МОН, 
МВС, МЗС, 
Мінкультури, МОЗ, 
ДМС, СБУ, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби,  
Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації 
 

людьми.  
На кінець 2015 року в Україні діє 692 центрів, у тому числі 25 регіональних, 464 

районних, 138 міських, 31 районних у містах та 34 сільських і селищних, на які покладено 
функції щодо здійснення оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми та 
розробки плану реабілітації: 

- напрямки реабілітаційної роботи; 
- заходи у відповідності з напрямком роботи; 
- термінів виконання; 
- відповідальних виконавців; 
- результатів вжитих заходів. 
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють координацію та 

контроль за виконанням планів реабілітації. 
Особам, які постраждали від торгівлі людьми, надавались послуги в центрах 

соціально-психологічної допомоги, яких станом на червень 2015 року в Україні 
функціонує 20 (у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, 
Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській областях та м. Києві).  

Основним завданням центрів є надання невідкладної комплексної допомоги 
(психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, 
інформаційних, юридичних послуг тощо) особам, які постраждали від торгівлі людьми, що 
сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормального життя.  

Допомогу постраждалі особи можуть отримати в територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), яких налічується 656. Територіальні центри 
провадять свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, 
доступності та відкритості, добровільного підходу, добровільного вибору отримання чи 
відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної 
ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної 
справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, 
відповідальності за дотримання етичних і правових норм.  

надання медичної 
допомоги 

Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Пункт 8.1.  
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подання інформації 
про медичну 
допомогу, надану 
особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми 

МОЗ, громадські та 

міжнародні організації 
(за згодою) 

МОЗ; У разі звернення або направлення до медичних закладів особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, організовується за потреби консультування за бюджетні 
кошти в межах фінансування закладів  

 

проведення 
консультацій 
психолога 

Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації , 
Мінсоцполітики, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

МОЗ; У разі звернення або направлення до медичних закладів особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, організовується за потреби консультування за бюджетні 
кошти в межах фінансування закладів. 
 

Пункт 8.1. 
 

 

надання освітніх 
послуг 

Міносвіти, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації , 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

МОН: Згідно чинного законодавства України в галузі освіти всі діти, які потерпіли 
від торгівлі дітьми мають право на здобуття освіти і безперешкодно її отримують. 

Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти продовжували 
розповсюджувати посібник «Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та 
експлуатації дітей» серед педагогічних працівників.   

Під час обласних семінарів та курсів підвищення кваліфікації розповсюджують серед 
працівників психологічної служби навчально-такі методичні посібники та відеоматеріали:  

 навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна та психологічна робота з 
дітьми трудових мігрантів» (лист МОН №1/11-3815 від 12.06.2007 р.); 

 навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічні основи захисту прав 
дитини» (лист МОН України №1/11-5302 від 18.07.2007 р.) тощо; 

 впроваджують «Методичні рекомендації до проведення в загальноосвітніх 
навчальних закладах уроку щодо попередження торгівлі людьми» (схвалено Науково-

методичною комісією з суспільствознавчих дисциплін Науково-методичної ради  з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 13 жовтня 2009 року) тощо. 

У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах оформлені 
інформаційні куточки, де розміщені телефони організацій, до яких можна звернутися із 
приводу порушення прав дитини, а саме: 

- Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини; 
- Національної гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми; 
 - міського центру «Довіра»; 
- кризового центру «Повір у себе»; 
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 - Всеукраїнської дитячої лінії; 
- анонімного кабінету тестування на ВІЛ; 
- центру консультування студентської молоді 

надання послуг з 
працевлаштування 

Мінсоцполітики, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації , 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Пункт 8.1. 

надання послуг з 
перебування в 
закладах, у яких 
надається допомога 
особам, що 
постраждали від 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, 
обласні та Київська 
міська 
держадміністрації, 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Пункт 8.1. 

надання послуг 
дітям, що 
постраждали від 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, МВС, 
МЗС, МОН, 
Мінкультури, СБУ,  
Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації , 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Мінсоцполітики: Професійна комплексна допомога дітям у віці від 3 до 18 років, які 
перебувають у складних життєвих обставинах (у тому числі дітям, постраждалим від 
торгівлі людьми), надається притулками для дітей служби у справах дітей (Типове 
положення про притулок для дітей, затверджене постановою Кабінету Міністрів Україна 
від 09.06.1997 № 565) і центрами соціально-психологічної реабілітації дітей (Типове 
положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87). 

У центрах надається не тільки комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, 
медична, правова та інші види допомоги дітям, а також проводиться психолого-

педагогічна корекція та реабілітація з урахуванням індивідуальних потреб дітей, у тому 
числі і тих, які піддалися різним видам насильства, постраждалих від торгівлі дітьми. 

Діти, постраждалі від торгівлі людьми можуть бути влаштовані в центри соціально-

психологічної реабілітації дітей (в Україні таких центрів 76) та притулків для дітей (9 
притулків працює в Україні) з метою тривалого стаціонарного або денного перебування 
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги та проведення 
психолого-педагогічної корекції та реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб 
дітей, у тому числі і тих, які піддалися різним видам насильства, постраждалих від торгівлі 
дітьми. 
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Основними завданнями вищезгаданого закладу соціального захисту є: 
- здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру; 
- надання дітям комплексу соціальних послуг; 
- проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб 

кожної дитини; 
- сприяння поверненню дитини в біологічній сім'ї; 
- забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів 

або індивідуальному навчанню з урахуванням потреб і можливостей дитини; 
- сприяння формуванню у дітей своєї позиції для подолання звичок асоціальної 

поведінки; 
- надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх 

замінюють) дітей, які перебувають у центрі, спрямованої на повернення дитини в сім'ю; 
- розробка рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для 

педагогічних та соціальних працівників і батьків. 

надання допомоги 
громадянам 
іноземних держав, 

особам без 
громадянства, що 
постраждали від 
торгівлі людьми 

Мінсоцполітики, МВС, 
МЗС,  МОН, 
Мінкультури, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
СБУ, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації , 
громадські та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Станом на 01.01.2016 Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми 6 – ти іноземцям, яким надано допомогу у працевлаштуванні, в 
проходженні медичного обстеження й лікування, продовжено дозвіл на проживання, 
влаштовано на курси з вивчення мов та надано психологічну допомогу. 

ДМС: на стендах в територіальних органах ДМС розміщуються інформаційні 
матеріали щодо можливості отримання допомоги іноземцям та особам без громадянства, 
які постраждали від торгівлі людьми. 

видача в 
установленому 
законодавством 
порядку дозволів на 
імміграцію 
громадянам 
іноземних держав 
або особам без 
громадянства, що 
постраждали від 
торгівлі людьми 

ДМС, СБУ, МЗС ДМС: Відповідно до п. 8 частини другої статті 4 Закону України „Про імміграцію” 
дозвіл на імміграцію, в межах квоти імміграції, мають право оформити особи, які 
безперервно проживали на території України протягом  трьох років з дня встановлення їм 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 195-р  

встановлено квоту імміграції відносно 4 осіб, у яких в зазначений строк спливає три роки з 
моменту встановлення статусу постраждалих від  торгівлі людьми, а саме: по областях – 

Київська – 1 (з 20.09.2015); Миколаївська – 1 (з 07.09.2015); Одеська – 2 (з 07.10.2015).    
Таким чином, заяви на оформлення дозволів на імміграцію від вказаної категорії осіб 

ще не приймалися. 
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5. Оцінка ефективності виконання Програми 

 

Найменування завдання 
Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 
виміру 

Значення показників 

у тому числі за роками 

план 2013 

фактично 

2014 

фактично 

2015 

фактично 

1. Удосконалення законодавства у сфері 
протидії торгівлі людьми 

кількість заходів з удосконалення 
законодавства та управління у 
сфері протидії торгівлі людьми 

одиниць 5 7 7 4 

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у 
яких надається допомога особам, що 
постраждали від торгівлі людьми 

кількість звітів з питань 
моніторингу та навчання 
спеціалістів, які надають 
допомогу особам, що 
постраждали від торгівлі людьми 

-”- 1 12 2 10 

3. Створення єдиної системи моніторингу 
заходів щодо протидії торгівлі людьми, що 
здійснюються на національному та 
регіональному рівні, та оцінки їх ефективності 

кількість заходів, спрямованих на 
створення зазначеної системи 

-”- 7 6 1 1 

4. Підвищення професійного рівня працівників, 
які надають допомогу особам, що постраждали 
від торгівлі людьми, здійснюють їх 
реабілітацію та соціальну реінтеграцію 

кількість підготовлених 
спеціалістів 

осіб 138 3568 10000 8500 

5. Організація первинної профілактики торгівлі 
людьми 

кількість заходів одиниць 2 3 2 2 

6. Забезпечення надання допомоги особам, що 
постраждали від торгівлі людьми 

кількість осіб осіб 1242 1102 990 1025 

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року було 
здійснено ряд заходів: 

- затверджено 10 нормативно-правових актів; 
- розпорядженнями обласних та Київської міської державної адміністрації створені та діють обласні (а також районні 

та міські) координаційні ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в 
сім'ї та протидії торгівлі людьми. У кожному районі та області проводяться планові засідання (раз на квартал) з розгляду 
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вищезазначених питань. На засіданнях відповідних рад розглядаються питання поліпшення роботи в сфері протидії 
торгівлі людьми, проводиться аналіз та оцінка її ефективного впровадження, проблемні питання та шляхи їх вирішення 
тощо. 

- у 25 регіонах України затверджені регіональні програми та плани заходів, які включають заходи з протидії торгівлі 
людьми (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та у м. Києві). 

- підготовлено три щорічні доповіді „Про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми і 
дотримання Україною міжнародних домовленостей в цій сфері” за 2013 та 2014 роки. 

- кожного року проводилась робота з перевірки діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми на регіональному рівні, а саме здійснено моніторинговий візит, за участю представників зацікавлених 
центральних органів виконавчої влади (Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Держприкордонслужби, Державної 
міграційної служби, Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров‟я) та міжнародних організацій; 

- проведено широкомасштабні інформаційні кампанії в регіонах; 
- навчено близько 8,5 тис. спеціалістів, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми; 
- у співпраці із міжнародними та громадськими організаціями проведено низку заходів: конференцій, семінарів, 

тренінгів, моніторингових візитів та інші заходи; 
- станом на 01.01.2016 року (починаючи з вересня 2012 року), Міністерством соціальної політики встановлено статус 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми 174 особам (кінець 2012 року – грудень 2015 року). 
За статтю: 76 жінки; 72 чоловіків; 26 дітей. 
За громадянством: 168 – громадяни України, 6- іноземців. 
За формою експлуатації: трудова – 99; сексуальна – 31; жебрацтво – 32; змішана – 5; вилучення органів – 4; продаж 

дитини – 2; сурогатне материнство – 1. 

Країна призначення: Росія –79; Україна – 43; Іспанія – 5, Ізраїль – 3, Туреччина – 9, Польща – 17, Чехія – 3, Білорусія 
– 2, Греція – 2, Молдова – 2, Азербайджан – 2, Шрі-Ланка – 1, Абхазія – 1, Вірменія – 1, Франція – 1, Італія – 1, 

Німеччина – 1, Сербія – 1. 

Всім постраждалим особам складено план реабілітації та надається відповідна допомога, в тому числі одноразова 
матеріальна допомога.  
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Аналіз виконання програми у 2013-2015 роках засвідчив, що найбільш ефективною та системною була реалізація 
заходів, направлених на підвищення рівня інформованості населення щодо явища торгівлі людьми, що безумовно 
вплинуло на ситуацію в Україні стосовно кількості випадків торгівлі людьми. 

Проведено достатню кількість заходів з метою підвищення рівня професійної підготовки працівників органів 
державної влади, зокрема працівників органів внутрішніх справ, осіб з числа педагогічних працівників, психологів та 
працівників управлінь освіти, соціальних працівників та інших. Більшість серед таких заходів складали тренінги, які 
передбачали оволодіння відповідними фахівцями практичних навичок. Таким чином, існуючий механізм підвищення 
рівня професійної компетенції був досить ефективним. 

Протягом зазначеного періоду в усіх регіонах України до програм підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації державних службовців, педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти включено 
навчальні курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми. 

У 2013-2015 роках на достатньому рівні здійснювалась робота щодо боротьби з торгівлею людьми та пов'язаній з 
нею злочинній діяльності, підвищено ефективність роботи з виявлення таких злочинів. Але залишається актуальною 
проблема перекваліфікації злочинів за іншими статтями Кримінального Кодексу України, що передбачає більш м‟які 
вироки за результатами судового розгляду, оскільки існують проблеми в складності збирання доказової бази. 

Інші заходи здійснені на виконання Програми у 2014 році: 
- проведено сесію стратегічного планування діяльності з протидії торгівлі людьми, участь у якій взяли представники 

центральних та місцевих органів влади, МОМ, ОБСЄ та громадські організації. Під час сесії було розроблено стратегію 
діяльності Мінсоцполітики у сфері протидії торгівлі людьми, яка містить чіткі показники та критерії моніторингу її 
виконання; 

- проведено робочий семінар з питань протидії торгівлі людьми: „Аналіз ефективності впровадження національного 
механізму взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні” для представників 
структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 
(МВС, соціального захисту, освіти, охорони здоров‟я тощо); 

- у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні з метою попередження торгівлі людьми розроблено 
інформаційні наліпки „Мої правила безпеки” щодо попередження торгівлі людьми, які були поширені на всі області 
України для розміщення на вокзалах, автостанціях, зупинках громадського транспорту, адміністративних установах та 
інших місцях масового скупчення людей, зокрема у зоні АТО. Розміщено 1 тис. наліпок в місцях масового скупчення 
людей; 
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- розповсюджено 120 тис. плакатів та буклетів серед внутрішньо переміщених осіб через громадські організації 
України; 

- до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня 2015 року проведена широкомасштабна інформаційна 
кампанія по всій території України із залученням загальнодержавних, регіональних та місцевих засобів масової 
інформації; 

- 02 грудня 2014 року в місті Києві (Маріїнський парк) відбувся прес-брифінг з нагоди відкриття арт-інсталяції 
„НЕВИДИМІ”, присвяченої Міжнародному дню боротьби за скасування рабства та з метою привернути увагу 
громадськості до проблеми торгівлі людьми в Україні. Зазначена арт-інсталяція протягом 2015 року була представлена в 
обласних центрах України (мм. Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпропетровська та ін.). 

У 2015 році:  
- проведено 3 засідання міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

протидії торгівлі людьми (03.03.2015, 09.09.2015, 21-22.12.2015 (в рамках опрацювання проекту Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року), у яких взяли участь представники центральних органів 
виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій; 

- проведено робочий семінар з питань протидії торгівлі людьми за підтримки ОБСЄ: „Аналіз ефективності 
впровадження національного механізму взаємодії суб‟єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в 
Україні” (за участю місцевих підрозділів МВС, ДМС, соціального захисту, освіти, охорони здоров‟я) – 170 учасників; 

- проведено семінар щодо посилення протидії торгівлі людьми через взаємодію правоохоронних органів та надавачів 
соціальних послуг, участь взяли 167 представників суб‟єктів взаємодії (116 жінок, 51 чоловік); 

- протягом 2015 року в містах України продовжилась національна інформаційна кампанія „НЕВИДИМІ”. Кампанія 
відбулась у містах Київ, Івано-Франківськ, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Полтава, Чернівці, Тернопіль. Було 

розміщено понад 120 фігур-силуетів, що уособлюють постраждалих від торгівлі людьми, та на які нанесені реальні 
історії жертв сучасного рабства.  

По завершенню інформаційної кампанії, всі 120 фігур були передані областям України (до 5-ти фігур на регіон), з 
метою використання їх в регіональних інформаційних кампаніях, спрямованих на попередження торгівлі людьми серед 
населення. 

- до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня 2015 року проведена широкомасштабна інформаційна 
кампанія по всій території України із залученням загальнодержавних, регіональних та місцевих засобів масової 
інформації; 
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- до Міжнародного дня за скасування рабства 2 грудня 2015 року в 17 областях України (Сумська, Одеська, 
Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Полтавська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, 
Чернівецька, Івано – Франківська, Львівська, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Тернопільська) одночасно проведено 
автопробіг під гаслом „На запчастини – тільки машини!”, ініційований Всеукраїнською коаліцією громадських 
організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми за підтримки Представництва МОМ в Україні. Метою акції 
було привернення уваги населення до проблеми торгівлі людьми з метою вилучення органів.  

Підсумовуючи результати виконання у 2013-2015 роках Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2015 року можна стверджувати, що, в цілому, реалізація зазначеної програми була ефективною. 
 

 

Заступник міністра з питань 

європейської інтеграції               С. Устименко



 61 

 


