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На виконання рішення обласної ради від 17 червня 2016 року
№ 200 "Про план заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року" надаємо інформацію про стан
виконання плану заходів за 2020 рік за формою, що додається.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Плану заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми
на період до 2020 року в Рівненській області
____ _________________________ __________за 2020 рік______________________________ _________
Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)

Н айм енування заходу

1. У доскона
лення
нормативноправової бази у
сфері протидії
торгівлі людьми

1) проведення засідань обласної,
районних та міських
координаційних рад з питань сім'ї,
тендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в
сім'ї та протидії торгівлі людьми

В області діє обласна координаційна рада з питань сім'ї, тендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі
людьми.
В рамках засідання обласної координаційної ради ЗО липня 2020 року
було проведено прес-брифінг з метою відзначення Всесвітнього дня 3
протидії торгівлі людьми. Також обговорювалися спільні дії з
проведення виставки "Очкування/Реальність" у місті Рівному.

Виконано

Зняти 3
контролю

2) надання інформаційних
матеріалів для підготовки
періодичної доповіді з питань
протидії торгівлі людьми

Протягом І півріччя 2020 року Рівненською облдержадміністрацією
підготовлено інформацію щодо виконання рекомендацій Групи
експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА),
наданих Уряду України за результатами Другого раунду моніторингу
щодо виконання положень Конвенції Ради Європи про заходи щодо
протидії торгівлі людьми у Рівненській області за підсумками
2019 року на надіслано Міністерству соціальної політики України
листом від 08.05.2020 № вих-3974/0/01-18/20.
Протягом 2020 року пропозиції про внесення змін до Законів України
"Про протидію торгівлі людьми", "Про безоплатну правову допомогу",
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та інших
нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми
Міністерству соціальної політики України не надавались.
Проте, у квітні 2020 року Рівненською облдержадміністрацією надано
пропозиції до проекту Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2025 року (№ вих-3254/0/01-18/20 від
10.04.2020).

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

Рівненською обласною державною адміністрацією від 30.03.2018
№ вих-2134/0/01-18/18 погоджено проект наказу Міністерства
соціальної політики України "Про затвердження Індикаторів для

Виконано

Зняти 3
контролю

3) розроблення та подання
Міністерству соціальної політики
України пропозицій про внесення
змін до Законів України "Про
протидію торгівлі людьми", "Про
безоплатну правову допомогу",
"Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства" та інших
нормативно-правових актів у сфері
протидії торгівлі людьми з метою
посилення захисту осіб, які
постраждали від торгівлі людьми
4) подання пропозицій до проекту
списку індикаторів для сприяння
виявленню осіб, які постраждали

С тан ви к он ан н я заходів

2
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)

2. Запобігання
торгівлі
лю дьми, її
первинна
профілактика

Найменування заходу

від торгівлі людьми, в тому числі
осіб без громадянства та
внутрішньо переміщених осіб
1) розміщення інформаційної
продукції з питань протидії
торгівлі людьми, спрямованої на
запобігання потраплянню в
ситуації, пов'язані з торгівлею
людьми

2) проведення регіональних
інформаційно-просвітницьких
акцій з питань протидії торгівлі
людьми для населення, зокрема
внутрішньо переміщених осіб,
щодо роз'яснення можливих
ризиків потрапляння в ситуації
торгівлі людьми та можливостей
отримання постраждалими
комплексної допомоги у
державних інституціях

Стан виконання заходів

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

виявлення осіб, в тому числі дітей, які постраждали від торгівлі
людьми".
3 метою підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних
проявів торгівлі людьми центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді розповсюджуються плакати, листівки та буклети, які надані
громадськими організаціями. Так, у 2020 році розповсюджено більше
1 тисячі примірників друкованої продукції, які отримані від
Рівненського обласного об’єднання громадян «Центр підтримки
громадських ініціатив «Чайка».
Також, на Інтернет-ресурсі ДСЗ Рівненської обласної служби
зайнятості розміщені повідомлення «Твоє життя безцінне! Подбай про
власну безпеку!», «Обговорили сучасні джерела пошуку роботи та
переваги легальної зайнятості», «У службі зайнятості спілкувалися про
ризики нелегальної трудової міграції», «Безробітній молоді про
легальну зайнятість та пошук роботи» тощо. Усього 7 матеріалів.
3 метою інформування населення про можливості легального
працевлаштування у газетах «Вільне слово» (рубрика «Є робота»),
«Афіша. Рівне», «ОГО», ефірі радіо «Полісся», на веб-сайтах
Здолбунівської РДА та Костопільської влади розміщувалися дані про
вільні робочі місця та вакантні посади.
Обласною службою зайнятості постійно проводяться заходи для
населення з метою інформування про ризики неврегульованої
зовнішньої трудової міграції і торгівлі людьми.
Протягом 2020 року, з метою відзначення Всесвітнього дня протидії
торгівлі людьми, в області проведено прес-брифінг щодо проведення
всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми за
участі представників Рівненської обласної державної адміністрації,
правоохоронних органів та громадської організації "Центр підтримки
громадських ініціатив "Чайка".
У період з 13 по 19 серпня 2020 року у м. Рівне було розміщено
виставку "Очікування Уя Реальність", метою якої було підвищення
рівня обізнаності наших громадян щодо потенційної небезпеки
нелегального працевлаштування та актуальності таких понять, як
торгівля людьми та експлуатація. У виставці знайшли відображення

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

з
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)

Н айм енування заходу

3) ідентифікація осіб, які
постраждали від торгівлі людьми
серед внутрішньо переміщених
осіб
4) розміщення в засобах масової
інформації повідомлень стосовно
фактів досудових розслідувань у
кримінальному провадженні,
пов'язаних з торгівлею людьми

5) включення до програм
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
спецкурсів з питань запобігання та
профілактики торгівлі людьми

С тан ви кон ан н я заходів

історії постраждалих українців, які в пошуках кращого життя
приймали,
подекуди, пропозиції ненадійних роботодавців і
потрапляли до небезпечних ситуацій. Кожен відвідувач виставки мав
можливість поспілкуватись та отримати поради щодо того, як подбати
про себе та безпеку своїх рідних.
Крім того, спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді в засобах масової інформації
висвітлено заходи щодо
пропаганди серед дітей і молоді високих моральних цінностей,
здорового способу життя, поінформовано населення про засоби та
методи, які використовуються торговцями людьми. Зокрема, у
звітному періоді прозвучало 9 виступи на місцевому радіомовленні, на
шпальтах газет опубліковано 12 статей.
Станом на 01 січня 2020 року в області проживає 3196 внутрішньо
переміщених осіб. Внутрішньо переміщені особи не зверталися із
заявами щодо встановлення статусу осіб, що постраждали від торгівлі
людьми.
Протягом 2020 року повідомлень стосовно фактів досудових
розслідувань у кримінальному провадженні, пов'язаних з торгівлею
людьми, у Рівненській області у засобах масової інформації не
надавались в інтересах слідства та у зв'язку із забезпеченням гарантій
установлених прав і свобод громадян, які стали учасниками процесу
досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, пов'язаних з
торгівлею людьми, а також відповідно до ст 222 КПК України "Про
недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування".
Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
постійно ведеться інформаційно-просвітницька робота із слухачами
курсів підвищення кваліфікації вчителів щодо запобігання торгівлі
людьми з метою підвищення фахового рівня, а також інформування
про методі безпечної міграції та працевлаштування, про можливості
отримання різнопланової допомоги тим, хто постраждав.
Так, 15 січня 2020 року для 22 практичних психологів і соціальних
педагогів закладів загальної середньої освіти проведено тренінгпрезентацію з теми "Настільна гра: Ліза та її друзі подорожують
світом" як інтерактивний інструмент із розвитку безпечної поведінки
здобувачів освіти".

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

4
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)

Найменування заходу

6) організація та проведення
педагогічними працівниками
профілактичних заходів із
запобігання торгівлі людьми

7) виконання програми
виховної роботи з учнями
загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів з
питань протидії торгівлі людьми
"Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція"

3. Боротьба із
злочинністю,
пов'язаною з
торгівлею
людьми,
кримінальне
розслідування
та
переслідування

1) проведення навчання для
фахівців обласної та районних
державних адміністрацій, які
можуть контактувати з особами,
постраждалими від торгівлі
людьми, щодо ідентифікації та
механізму взаємодії суб'єктів, які
проводять заходи у сфері протидії
торгівлі людьми

Стан виконання заходів

У закладах освіти області проводиться системна інформаційнопросвітницька робота з підвищення поінформованості учнів щодо
запобігання торгівлі людьми
Практичними психологами та соціальними педагогами розроблено
рекомендації для батьків та вчителів "Як вберегти дітей від ризику
стати жертвою работоргівлі".
У закладах освіти наявні інформаційні стенди щодо засобів і методів,
які використовуються торгівцями людьми, з телефонами Національної
гарячої лінії з питань запобігання насильству, захисту прав дитини та з
питань запобігання торгівлі людьми.
Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів читається
спецкурс для слухачів з теми «Впровадження програми виховної роботи
з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція», "Протидія торгівлі людьми в Україні".
Моніторинг впровадження програми показав, що вищевказана
програма успішно впроваджується у 25 районах, містах та об'єднаних
територіальних громадах (199 закладів) області, охоплено 19 208 учнів
7 - 1 1 класів.
В жовтні-грудні 2020 року громадською організацією "Центр
підтримки громадських ініціатив "Чайка" за сприянням Міжнародної
організації з міграції реалізовувався проект
"Впровадження
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми, в умовах децентралізації" у
Рівненській області. Реалізація проекту включала в себе проведення
інформаційно-консультаційних зустрічей та круглих столів з активом
об'єднаних
територіальних
громад
Рівненщини.
Одним
із
приоритетних напрямів таких зустрічей було сприяння у розміщенні
інформаційних
матеріалів
на
офіційних
сайтах
об'єднаних
територіальних громад.
Крім того, з інформацією щодо поняття "торгівля людьми", видів
експлуатації, статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а
також контактами осіб, які нададуть допомогу, можна ознайомитися на
офіційному сайті Рівненської обласної державної адміністрації у
розділі "Діяльність" підрозділ "Соціальний захист".

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

5
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)
4. Захист та
допомога
постраждалим
від торгівлі
лю дьми

Н айм енування заходу

1) посилення ролі інспекторів
праці та інших відповідних
фахівців у виявленні осіб, які
постраждали від торгівлі людьми з
метою трудової експлуатації,
сприяння у їх навчанні
2) сприяння у навчанні фахівців
територіальних підрозділів
Державної міграційної служби з
питань виявлення потенційних
жертв торгівлі людьми серед
шукачів притулку та нелегальних
мігрантів
3) встановлення особи та
підтвердження громадянства або
підданства у разі відсутності в
іноземців або осіб без
громадянства - жертв торгівлі
людьми в Україні документів, що
підтверджують їх громадянство,
підданство, країну постійного
проживання або право на постійне
проживання на території
відповідної країни
4) проведення заходів щодо
виявлення осіб, які постраждали
від торгівлі людьми серед
національних меншин, в тому числі
ромського населення

С тан ви кон ан н я заходів

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Повідомлення про випадки торгівлі людьми, виявлення осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, до Управління Держпраці у
Рівненській області протягом 2020 року не надходили.

Виконано

Зняти 3
контролю

Спеціалісти територіальних підрозділів Державної міграційної служби
приймають участь у навчаннях з питань виявлення потенційних жертв
торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів.

Виконано

Зняти 3
контролю

Протягом 2020 року іноземців або осіб без громадянства - жертв
торгівлі людьми не виявлено.

Виконано

Зняти 3
контролю

Правоохоронними органами спільно із соціальними службами
постійно проводяться заходи щодо виявлення осіб, які постраждали від
торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського
населення. Протягом 2020 року, у зв'язку із карантином, відвідин
ромських сімей щодо проведення інформаційно-розяснювальної
роботи щодо можливих ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі
людьми та можливостей отримання комплексної допомоги у
державних інституціях не проводилось.

Виконано

Зняти 3
контролю

6
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)

Найменування заходу

5) забезпечення перекладу для
іноземців або громадян України з
питань надання правової допомоги
6) посилення співпраці
правоохоронних органів та
соціальних служб з питань протидії
торгівлі людьми та
перенаправлення осіб, які
постраждали від торгівлі людьми

5. Забезпечення
захисту дітей,
постраждалих
від торгівлі
дітьм и

6. Здійснення
моніторингу у
сф ері протидії

7) залучення громадських
організацій до надання соціальних
послуг для осіб, що постраждали
від торгівлі людьми
1) сприяння у методичному
забезпеченні служб у справах дітей
з питань надання допомоги та
захисту дітей, які постраждали від
торгівлі людьми
2) забезпечення систематичної
підготовки фахівців, які надають
соціальні послуги дітям,
постраждалим від торгівлі людьми,
з питань упровадження новітньої
практики реабілітації та
реінтеграції дітей, постраждалих
від торгівлі людьми
1) здійснення моніторингу стану
виконання законодавства у сфері
протидії торгівлі людьми та

Стан виконання заходів

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

У разі виявлення іноземця, ймовірно постраждалого від торгівлі
людьми, управлінням державної міграційної служби України в
Рівненській області буде надано перекладач в установленому
законодавством порядку.
В області діє обласна координаційна рада з питань сім'ї, тендерної
рівності,
демографічного розвитку,
запобігання
та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі
людьми, членами якої є представники правоохоронних органів та
соціальних служб. Крім того, між районними, міськими центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді укладено угоди з відділами
Міністерства внутрішніх справ в Рівненській області про співпрацю. У
І півріччі 2020 року оновлено склад обласної координаційної ради та
затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від
10.04.2020 № 229.
В
області
затверджено
Меморандум
про
партнерство
та
співробітництво
між
Рівненською
обласною
державною
адміністрацією та Рівненським обласним ОГ "Центр підтримки
громадських ініціатив "Чайка".
Службами у справах дітей області проводиться відповідна робота
щодо виявлення та обліку дітей, що залучалися до найгірших форм
дитячої праці та постраждали від торгівлі дітьми. Протягом 2020 року
дітей вищезазначених категорій не виявлено.

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

Виконано

Зняти 3
контролю

На виконання спільного наказу Міністерства соціальної політики
України та Міністерства Внутрішніх справ України від 11.01.2016
№ 4/5 "Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу

Виконано

Зняти 3
контролю

7
Найменування
завдання
(відповідно до
Державної
соціальної
програми)
торгівлі людьми

Н айм енування заходу

діяльності закладів надання
допомоги (реабілітації) особам, які
постраждали від торгівлі людьми
2) проведення моніторингу
виконання планів реабілітації осіб,
які постраждали від торгівлі
людьми

С тан ви кон ан н я заходів

статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі
людьми" щокварталу інформується Міністерство соціальної політики
України щодо осіб які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми.
У 2020 році центрами соціальних служб (Дубровицьким, Рівненським
районими, Рівненським міським) надавались соціальні послуги з
проблем, які пов’язані із торгівлею людьми, 9 особам, з них 8 осіб
мають статус особи, постраждалої від торгівлі людьми.
Робота
проводилась відповідно до індивідуальних планів реабілітації.
Зокрема, особам надавались психологічні, юридичні консультації,
консультації щодо пошуку роботи, проводились роз’яснювальні
бесіди, спрямовані на зниження ступеня вразливості потрапляння в
ситуацію торгівлі людьми в подальшому, вмотивування на зайняття
активної позиції у власному житті, консультації щодо оздоровлення та
конструктивного наповнення дозвілля тощо.

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не виконано)

Виконано

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Зняти 3
контролю

