
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

                                                                 Н А К А З 
 

17  червня  2016 року                     м. Здолбунів                  № 113  

 
Про затвердження заходів з реалізації 

Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року 

 

 

 

    Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, наказу управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної  адміністрації від 23.05.2016 № 300 

«Про затвердження заходів з реалізації Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», на виконання 

розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 

11.04.2016 № 180 «Про план заходів з реалізації Державної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року в Рівненській області»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити заходи відділу освіти райдержадміністрації з реалізації 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року,що додаються. 

2.Керівникам навчальних закладів освіти: 

2.1. Розробити та затвердити відповідними наказами заходи з реалізації 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року, забезпечити їх виконання. 

 2.2.Про проведену роботу інформувати відділ освіти районної 

державної адміністрації до 01 червня та 01 грудня щороку. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

     Начальник відділу                                                                    Л.Карпенко 

 

 

 

 



Проект наказу підготував 

 

головний спеціаліст                                                                     А. Демедюк 

 

 

Погоджено  

 

юрисконсульт І. Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Затверджено 

наказ відділу освіти 

районної державної адміністрації 

                                                                       17/06/2016  №113  

  

 

Заходи 

з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 Надання інформаційних матеріалів 

для підготовки періодичної доповіді 

з питань протидії торгівлі людьми 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

2 Розміщення інформаційної продукції 

з питань протидії торгівлі 

людьми,спрямованої на запобігання 

потраплянню в ситуації,пов’язані з 

торгівлею людьми 

Відділ освіти 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

3 Проведення 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 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

4 Ідентифікація осіб,які постраждали 

від торгівлі людьми серед 

внутрішньо переміщених осіб 

Відділ освіти 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

5 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань 

протидії людьми,спрямованої на 

поширення серед населення 

інформації щодо ризиків 

потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

6 Проведення інформаційної кампанії 

серед школярів до Європейського 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

2016-2020 



дня проти торгівлі людьми(18 

жовтня) з інформування щодо 

питань безпечної міграції та ризиків 

потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми 

ПНЗ 

7 Впровадження програми виховної 

роботи з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань 

протидії торгівлі людьми шляхом 

сертифікації 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

8 Підготовка пропозицій щодо 

внесення змін до актів законодавства 

та нормативно-правових актів з 

метою посилення захисту осіб,які 

постраждали від торгівлі людьми 

Відділ освіти 

Райметодкабінет 

Керівники ЗНЗ, 

ПНЗ 

2016-2020 

 


