
                                                           

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
21 січня   2013 року                          м.Здолбунів                       № 16 

 
Про затвердження заходів щодо   
запобігання торгівлі людьми  на  
період до 2015 року 
 

Відповідно до положення про відділ освіти Здолбунівської районної державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 12.02.2007 № 
58, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 „Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 
року”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 
№827 „Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України щодо запобігання торгівлі людьми  на період до 2015 року”, розпорядження 
голови райдержадміністрації від 06.09.2012 № 481 «Про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми на період до 2015 року», наказу управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації від  24.09.2012 № 462 «Про затвердження заходів щодо  
запобігання торгівлі людьми  на період до 2015 року» 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року, 
що додаються. 

 
2. Керівникам навчальних закладів: 
2.1. Розробити та затвердити відповідні заходи; забезпечити своєчасне  їх 

виконання. 
2.2. Подавати щороку до 10 травня та до 10 листопада інформацію про стан 

виконання заходів для узагальнення. 
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 В.о. начальника відділу            ВітеньЗ.В.                               

 
     

 
  



    

 Затверджено 
наказ  відділу  освіти  
райдержадміністрації  

від 21.01.2013 № 16 
 

З А Х О Д И 
щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року 

№ Зміст заходів Термін 
виконання  

Відповідальні 

1 Здійснення контролю за дотриманням 
міжнародних домовленостей у сфері протидії 
торгівлі людьми та підготовка щорічної 
інформації з питань протидії  торгівлі людьми 

2013-2015  Відділ освіти, 
керівники 
навчальних закладів 

2 Реалізація положень Закону України „Про  
протидію торгівлі людьми” шляхом прийняття 
підзаконних нормативно-правових актів 

2013-2015 Відділ освіти 

3 Формування системи моніторингу діяльності 
суб’єктів у сфері  протидії  торгівлі людьми. 

2013-2015 Відділ освіти 

4 Контроль за здійсненням  заходів  у сфері 
протидії торгівлі людьми. 

2013-2015 Відділ освіти, 
керівники 
навчальних закладів 

5 Підвищення рівня обізнаності дітей та 
учнівської молоді, педагогічних працівників  
щодо сучасних виявів торгівлі людьми 
(вироблення та розповсюдження соціальної 
реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо). 

2013-2015 Керівники 
навчальних закладів 

6 Залучення молоді до проведення інформаційних 
і культурно-просвітницьких заходів 

2013-2015 Керівники 
навчальних закладів 

7 Проведення  за участю учнівської молоді і їх 
батьків профілактичних та просвітницьких 
заходів щодо протидії торгівлі людьми. 

2013-2015 Керівники 
навчальних закладів 

8 Організація та проведення педагогічними 
працівниками та членами Національної 
тренерської мережі Міжнародного жіночого 
правозахисного центру „Ла Страда - Україна” 
профілактичних заходів із проблеми 
запобігання торгівлі людьми, комерційній 
сексуальній експлуатації дітей та насильству 
над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті в 
навчальних закладах, у тому числі з 
використанням методики „рівний-рівному” .             

2013-2015 Відділ освіти, 
керівники 
навчальних закладів 

9 Забезпечення доступу дітей до інформаційно-
консультативної підтримки шляхом поширення 
інформації про роботу Національної гарячої 
лінії з питань запобігання насильству та захисту 
прав дитини та Національної гарячої лінії з 
питань запобігання торгівлі людьми 

2013-2015 Відділ освіти, 
керівники 
навчальних закладів 

10 Надання освітніх послуг дітям, що постраждали 
від торгівлі  людьми 

2013-2015 Керівники 
навчальних закладів 

 


