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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Цей документ підготовлено Благодійною організацією «БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ»  в рамках реалізації проекту «Здійснення громадського контролю за виконанням 

політики протидії торгівлі людьми у 2020 році в Івано-Франківській, Закарпатській, 

Тернопільській та Чернівецькій областях», який реалізується за підтримки Представництва 

Міжнародної організації з міграції в Україні. 

Метою вказаного проекту є сприяння гідному та безперешкодному доступу осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, до допомоги та захисту, а також вразливих верств 

населення – до послуг із попередження торгівлі людьми, що гарантовані їм державою, через 

здійснення громадського контролю. 

Одним із завдань даного проекту є здійснення незалежного громадського моніторингу 

виконання обласної та районних програм/планів заходів з протидії торгівлі людьми, а також 

їх ресурсного забезпечення в 2019 – І півріччі 2020 роках.  

За результатами  моніторингу  здійснюється підготовка і оприлюднення моніторингового 

звіту, в якому викладені експертні висновки та рекомендації щодо покращення діяльності з 

протидії торгівлі людьми та ефективного використання ресурсів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Цей звіт є результатом аналізу інформації щодо стану виконання відповідальними 

структурними підрозділами обласної та районних державних адміністрацій Івано-

Франківської області заходів, передбачених обласною та районними програмами соціального 

захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021рр., які передбачають заходи з 

протидії торгівлі людьми, а також обсягів бюджетних коштів, фактично виділених та 

використаних на їх реалізацію, за період  2019 року  - І півріччя 2020 року. 

 

У звіті представлені  дані  відповідей на запити про отримання  публічної інформації, які 

надіслані експертами БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» до Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації  та 14 районних державних адміністрацій області 

(Богородчанської, Верховинської, Галицької, Городенківської, Долинської, Калуської, 

Коломийської, Косівської, Надвірнянської, Рогатинської, Рожнятівської, Снятинської, 

Тисменицької, Тлумацької). Також запити були на діслані до : 

• Івано-Франківського обласного центру зайнятості; 

• Івано-Франківського  обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді; 

• департаменту охорони здоров’я; 

• головного управління національної поліції  в Івано-Франківській області; 

• департаменту освіти, науки та молодіжної політики. 

Метою БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»  у підготовці цього звіту було, керуючись 

положеннями статті 26 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», відобразити: 

• реальний стан реалізації положень Постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 111 Про 

затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року на місцевому рівні; 

• реальний стан реалізації положень обласної програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області у 2019 - першій половині 2020 років; 

• сприяти забезпеченню дотримання  прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на 

отримання гідної допомоги з боку держави;  

• визначити кращі практики та недоліки у  сфері протидії торгівлі людьми на місцевому 

та регіональних рівнях і надати відповідні рекомендації щодо покращення ситуації у 

майбутньому.  

 

Джерелами даних, які склали основу звіту є офіційні відповіді на запити відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» благодійної організації до державних 

установ, результати моніторингу Інтернет-ресурсів державних установ та органів місцевого 

самоврядування та ЗМІ, інші публічні джерела інформації.  
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ОБЛАСНОЇ 

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  ЗА ПЕРІОД  СІЧЕНЬ 2019 Р. – ЧЕРВЕНЬ 2020 Р. 

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 29 напрямок 

протидії торгівлі людьми на національному рівні координує  Міністерство соціальної 

політики України. Заходи у сфері протидії торгівлі людьми  на національному рівні 

здійснюються відповідно  до Постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 111 Про затвердження 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.  

 

В 2015 році  розпорядженням  Івано-Франківської ОДА  від 03.04.2015 року № 116 «Про 

Міжвідомчу  раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  новий  

склад Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця - департамент соціальної політики  

облдержадміністрації. На рівні Івано-Франківської ОДА розпорядженням від 10.04.2017 року 

№ 184 затверджено нове Положення Міжвідомчої  ради облдержадміністрації з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. Останнє оновлення складу Міжвідомчої ради відбулось у 2018 році 

(розпорядження голови Івано-Франківської ОДА від 10.09.2018 року № 514). 

 

На місцевому рівні  окремої соціальної  програми з протидії торгівлі людьми  немає; заходи  

з протидії торгівлі людьми включені до  переліку заходів обласної комплексної  програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням сесії обласної 

ради № 402-12/2016 від  23 грудня 2016 року. В рамках обласної програми заплановане 

орієнтоване ресурсне забезпечення заходів з протидії торгівлі на 2019-2020 роки: 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Розділ 5  Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутнішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах. 

  

Пункт  13 Надання  комплексної  допомоги  ВПО та 

особам,які постраждали від торгівлі людьми  і 

насильства. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення. 

  

Пункт 4. Виготовлення та розповсюдження 

інформаційної продукції з питань сім'ї, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності та інших 

питань соціального захисту населення 

90,00 100,00 

Пункт 5. Проведення широких  інформаційних кампаній 

серед населення, фестивалів, акцій з метою 

пропагування шанобливого ставлення до людей 

похилого віку, людей з обмеженими фізичними  

можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі 

250,00 250,00 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/29-2012-%D0%BF
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людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства та проведення 

оцінки ефективності цих заходів. 

Пункт 6. Впровадження програми виховної роботи з 

учнями загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї та гендерної рівності 

0,00 0,00 

Пункт 9. Створення соціальних   роликів про підтримку 

соціально незахищених категорій громадян та 

позитивний досвід виховання дітей у багатодітних 

сім'ях   

80,00 80,00 

Розділ  7.  Кадрова підготовка спеціалістів системи 

соціального захисту населення і установ соціального 

обслуговування громадян. 

  

Пункт 1. Проведення навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи 

соціального захисту населення, центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді з питань соціального 

захисту населення, у тому числі з питань протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

100,00 100,00 

Пункт 2. Проведення семінарів, нарад, тренінгів з 

питань соціального захисту населення,  у тому числі з 

питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 

гендерної рівності 

30,00 30,00 

Пункт 3. Розробка методичних посібників з питань 

соціального захисту населення, у тому числі  протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

для спеціалістів органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

80,00 80,00 

Пункт 5. Включення до програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з 

питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї, гендерної рівності. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Аналіз інформації, отриманої з Івано-Франківської обласної державної адміністрації в 

рамках обласної  комплексної  програми  соціального захисту населення Івано-Франківської 

області у 2019 році виділено та освоєно 30,00 тис. грн.,  у 2020 році  - кошти для релізації 

заходів  з протидії торгівлі людьми не виділялись. 

Листом від  23.07.2020 року №  2629/06.2-25/09-20 ДСП Івано-Франківської  ОДА інформує,  

що у 2019 році  відбулось  2 засідання Міжвідомчої ради, в т. ч. засідань на яких 

розглядались питання протидії ТЛ - 2.  У першому півріччі 2020 року засідання 

Міжвідомчої ради не відбувалися.  В коментарі до наданих відповідей надана  інформація  

про те, що засідання Міжвідомчої ради збирається  на підставі ініціативи ДСП ОДА або 

членів Міжвідомчої ради, оскільки  Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми не визначає періодичність засідань впродовж року.   

 

15.05.2019 та 15.11.2019 відбулись засідання Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми при обласній державній адміністрації, під час яких розглядались питання щодо 
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проведення інформаційно-просвітницьких заходів з протидії торгівлі людьми, а також 

виділення коштів з обласного бюджету на фінансування заходів з протидії торгівлі людьми у 

2020 році. 

ДСП ОДА  також інформує, у 2019 році  було проведено  1 захід, у якому взяло участь 25 

осіб, а у першому півріччі 2020  року 1 захід, у якому прийняло участь 39 осіб, з метою 

підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та 

функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері 

протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ: 

• 22.05.2019 року на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для посадових осіб 

районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері 

протидії торгівлі людьми, проведено короткостроковий семінар на тему: «Механізм 

взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Ідентифікація постраждалих від торгівлі людьми». 

• 04-05.06.2020 року за ініціативи департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для посадових осіб 

районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст    

обласного    значення,    відповідальних    за    реалізацію державної політики у сфері 

протидії торгівлі людьми, проведено короткостроковий онлайн семінар на тему: 

«Механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми. Ідентифікація постраждалих від торгівлі людьми». 

• Окрім того, в рамках виконання заходів обласної програми соціального захисту 

населення Івано-Франківської області БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» у 

2019 році проводилось навчання для спеціалістів, які здійснюють заходи в сфері 

протидії торгівлі людьми. 

• 03-04.02.2020 року, в рамках реалізації проєкту «Впровадження Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, в тому числі дітьми, в Івано-Франківській області»  для членів Міжвідомчої 

ради  був проведений  тренінг на тему: «Механізм взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми». 

Розпорядник інформує, що департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА 

спільно із БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 30.07.2019 провели заходи на двох 

локаціях: вулична акція на залізничному вокзалі та показ фільму «Жінка в полоні» в 

кінотеатрі «Люм'єр» та 18.10.2019 - інформаційно-просвітницький захід «Хода за свободу». 

Впродовж І півріччя 2020 року державними інспекторами Управління Держпраці в 

Івано-Франківській області проведено 8148 превентивних заходів, пов'язаних із 

застосуванням, роз'ясненням та пропагандою питань законодавства про працю та щодо 

недопущення трудової експлуатації (наради, семінари, лекції і інше). 
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Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -ЦСССДМ) здійснюють соціальну 

роботу із сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах, у т. ч. 

через торгівлю людьми. 3 метою попередження потрапляння осіб у ситуацію торгівлі 

людьми ЦСССДМ проведено інформаційпо-просвітницькі бесіди на тему: «Торгівля людьми 

- це може трапитись з кожним», «Людина не товар!», «Як не стати жертвою торгівлі 

людьми», «Торгівля Людьми. Основні ознаки експлуатації», якими охоплено 73 особи, які 

повернулися з-за кордону. 

 

Розпорядник інформації інформує, що в досліджуваному періоді в рамках обласної 

комплексної Програми соціального захисту населення в 2019 році виготовлено інформаційну 

продукцію з питань протидії торгівлі людьми на суму 7,92 тисяч гривень (20 банерів та 9 

плакатів з питань протидії торгівлі людьми для сітілайтів).  У другому півріччі 2019 року в 

рамках проведення інформаційних акцій за кошти обласного  бюджету БО «БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ» здійснено друк -  примірників  інформаційних матеріалів  та 15 

інформаційних стендів для УСЗН РДА на суму 9309,94 грн. 

 

У квітні 2020 року з метою інформування населення з питань протидії торгівлі людьми 

ЦСССДМ надано постери «Безпека людини понад усе!» в кількості 60 штук для розміщення 

у приміщеннях магазинів та аптек. Електронний примірник зазначено постеру розміщено на 

веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій. 

 

Також на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено відеоролики з питань 

протидії торгівлі людьми, контактні дані представників дипломатичних установ України за 

кордоном, які відповідають за питання протидії торгівлі людьми на території іноземних 

держав, а також довідник про структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, установ та громадських організацій Івано-Франківської області, які 

здійснюють заходи з попередження злочинів торгівлі людьми, надання допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 

З метою підвищення рівня роботи у сфері протидії торгівлі людьми  забезпечено роботу 

мережі «телефонів довіри» та «гарячих ліній» для реагування на факти торгівлі людьми та 

інформування населення. У відповіді, наданій на запит про отримання публічної інформації,  

зазначено, що забезпечується функціонування інформаційно-консультативного «телефону  

довіри». Особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати 

психологічні, соціально-педагогічні, юридичні та інформаційні послуги, звернувшись на 

«телефон довіри» при Івано-Франківському  міському центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді за телефоном  (0342) 77-10-70. Консультації з питань протидії торгівлі 

людьми можна отримати, звернувшись до департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації за телефоном: (0342) 53-15-78.  

Згідно інформації, наданої ДСП Івано-Франківської ОДА, впродовж  2019 року  до 

відповідальних підрозділів державних адміністрацій із заявами про встановлення 

статусу звернулося 6 осіб, які вважали себе постраждалими від торгівлі людьми. У 

першому півріччі 2020 року звернень не надходило.  Відповідно, для покращення  рівня 

охоплення допомогою ОПТЛ, необхідно продовжувати заходи з виявлення та ідентифікації  

осіб, особливо на рівні районів та ОТГ області.  
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У 2019 році статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано 2 особам, а саме: 

45-річному чоловіку, який перенапралений до департаменту Міністерство соціальної 

політики України в кінці 2018 року, та 51-річній жінці, яка звернулась за встановленням 

статусу до Рожнятівської райдержадміністрації. Впродовж І півріччя 2020 року БО «БФ 

«Карітас Івано-Франківськ перенаправив до департаменту соціальної політики ОДА 4 особи 

(3 чоловіків та 1 дівчину). Зазначеним Особам Міністерство соціальної політики України 

відмовило у встановленні   статусу  особи,   яка  постраждала  від  торгівлі людьми, 

мотивуючи тим, що не виявлено ознак, які б свідчили, що громадяни постраждали від 

торгівлі людьми, а також у зв'язку з невідповідністю інформації, наданої  двома особами, які 

вважали себе постраждалими від торгівлі людьми, під час опитування   та   інформації,   

зібраної   під   час   проведення перевірки. Впродовж І півріччя 2020 року до 

відповідальних підрозділів державних адміністрацій із заявами про встановлення 

статусу  жителі Івано-Франківської області не звертались. 

 

ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Листом №387/108/03/16-2020 від 17.07.2020 року ГУНП в Івано-Франківській області 

інформує про виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. Зокрема, 

впродовж 2019 року – першого півріччя 2020 року ВБЗПТЛ ГУНП в Івано-

Франківській області зареєстровано 6 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми:  

• у 2019 році – 5 злочинів; 

• у 2020 році - 1 злочин.  

Однак, протягом досліджуваного періоду, за статтею 149 ККУ жодного вироку станом на 

17.07.2020 року не винесено.  

 

Розпорядник надає детальну інформацію про відкриті кримінальні провадження: 
 

1. ЄРДР №120190900000000052 від 04.01.2019 ст. 149 ч.2 КК України.  

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№4201809190000003 встановлено, що в жовтні 2017 року Ф.Р.С. за попередньою змовою 

групи осіб з К.Ю.О., Ж.В.В., на території залізнодорожнього вокзалу в м. Івано-Франківську 

зустрів О.М.С., яка перебувала в алкогольній залежності, де шляхом обману, зловживання 

довірою повідомили їй недостовірну інформацію про характеру та методику реабілітації, 

замовчуючи відомості про закриті умови, позбавлення волі, недостатній раціон харчування, 

примусову працю, запросили її для лікування у заклад закритого типу, що по  

вул.Майданського, 9 в м. Коломия Івано-Франківської області, який діяв під виглядом 

реабілітаційного центру для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму, де 

утримували потерпілу до кінця грудня 2017 року, незаконно позбавивши її волі. У жовтні 

2017 року Ж.В.В. за попередньою змовою з Ф.Р.С., та іншими невстановленими слідством 

особами, використовуючи уразливий стан О.М.С. зумовлений незаконним позбавленням її 

волі, а також психічною вразливістю, внаслідок алкогольної залежності, завербував останню 

до трудової експлуатації. О.М.С., будучи завербованою, примусово та безоплатно працювала 

протягом трьох днів у жовтні 2017 року на  території військової частини 10-ї гірсько-

штурмової бригади, що знаходиться за адресою: вул. Моцарта, 33, м. Коломия Івано-

Франківської області. Працювала різноробочою при здійсненні будівельних робіт.  

(оголошено  про підозру та направлено до суду). 



11 

 

 

2. ЄРДР №120190900000000275 від 26.03.2019 ст. 149 ч.2 КК України 

В січні 2018 року Ч.О.А., діючи за попередньою змовою з групою осіб з Ф.Р.С., Ш.Є.О., 

П.М.О., використовуючи уразливий стан Б.О.В., який виражений у психологічних та 

фізичних властивостях, а саме у хворобливому стані потерпілого через вживання спиртних 

напоїв, проживання в створених умовах при незаконному позбавленні волі у закладі 

закритого типу що по вул. Майданського, 9 в м. Коломия Івано-Франківської області, які 

виражалися у обмеженні особистої свободи, позбавленні звичайного повноцінного 

харчування, нелюдському та такому, що принижує гідність поводженні, що позбавило Б.О.В. 

можливості чинити будь-який опір незаконним діям, завербували останнього із досягненням 

з ним добровільної домовленості щодо трудової експлуатації. У період часу з січня 2018 по 

березень 2018 року Б.О.В., будучи завербованим безоплатно працював на території 

військової частини 10-ї гірсько-штурмової бригади в м. Коломия, що знаходиться за 

адресою: вул.. Моцарта, 33, м. Коломия Івано-Франківської області, допомагаючи у 

ремонтних роботах приміщень, які проводили ПП «Західтрансбудсервіс-7», виконуючи 

малярні роботи.  (оголошено  про підозру та направлено до суду). 

 

 

3.  ЄРДР №120190900000000364  від 31.05.2019 ст. 149 ч.2 КК України 

У період часу  з кінця серпня 2018 року по середину вересня 2018 року Є.Є.Б., діючи умисно, 

за попередньою змовою групою осіб з іншими особами, з корисливих мотивів, з метою 

незаконного позбавлення волі та трудової експлуатації Ф.І.І., для отримання прибутку від 

такої експлуатації, застосовуючи до потерпілого психологічний примус, незаконно позбавив 

волі Ф.І.І., примусово його утримуючи протягом тривалого часу у зазначеному закладі 

закритого типу, що знаходиться  за адресою: вул. Зеленосадська,, . Сопів Коломийського р-

ну Івано-Франківської області,  з позбавленням можливості на самостійне його залишення, а 

також завербував його шляхом обману, досягнувши з ним добровільної згоди щодо 

подальшої трудової експлуатації. У вересні 2018 року протягом п’яти днів Ф.І.І., будучи 

завербованим безоплатно працював на будові, яка проводилася на території заводу «Леон», 

що по вул. Шарлая в м. Коломия, здійснюючи підсобні роботі від ПП «Алір-авт». (оголошено  

про підозру та направлено до суду). 

 

4.  ЄРДР №120190900000000366  від 31.05.2019 ст. 149 ч.2 КК України 

В період часу з жовтня 2017 року по кінець грудня 2017 року Є.Є.Б., діючи умисно, за 

попередньою змовою групою осіб із іншими особами, з корисливих спонукань, здійснюючи 

трудову експлуатацію О.М.С. та отримання від цього прибутку, застосовуючи до потерпілої 

психологічний примус, незаконно позбавив волі О.М.С., примусово її утримуючи протягом 

вказаного часу у зазначеному закладі закритого типу, що по вул. Майданського, 9 в м. 

Коломия, Івано-Франківської області, з позбавленням можливості на самостійне його 

залишення, а також завербував останню шляхом обману, досягнувши з нею добровільної 

згоди щодо подальшої трудової експлуатації. В середині жовтня 2017 року упродовж трьох 

днів, О.М.С., будучи завербованою безплатно працювала на території військової частини 10-ї 

гірсько-штурмової бригади у м. Коломия по вулиці Моцарта, 33, допомагаючи в ремонтних 

роботах приміщень, які проводили ПП «Західтрансбудсервіс-7», виконуючи підсобну 

роботу, за які Є.Є.Б. та інші особи отримували грошові кошти. (оголошено  про підозру та 

направлено до суду). 
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5.  ЄРДР №120190900000000450 від 11.07.2019 стю 149 ч.2 КК України 

 

У 2018 році, група осіб в м. Івано-Франківську створила центр реабілітації алко-

наркозалежних осіб, незаконно утримує там таких осіб проти їх волі, а також 

використовуючи уразливий стан, здійснює їх трудову експлуатацію, залучаючи до різних 

видів робіт. 

 

І півріччя 2020 року 

 

1.  ЄРДР №120190900000000546 від 25.06.2020 стю 149 ч.2 КК України 

25 червня 2020 року до СУ ГУНП поступили матеріали з ВБЗПТЛ про те, що громадянин 

«Б» протягом тривалого часу примушує до жебракування громадянина «Т», який є інвалідом 

ІІ групи, використовуючи його уразливий стан, викликаний психічними розладами, а 

грошові кошти, отримані останнім від жебракування привласнює собі.  

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

Листом від 17.07.2020 № 2110-11/28-20 Івано-Франківський обласний центр зайнятості надає 

інформацію щодо виконання заходів обласної програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області у сфері протидії торгівлі людьми за  період з 2019 року по перше 

півріччя 2020 року. Так, інформуючи про проведення семінарів, круглих столів, лекцій, 

бесід, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми для «груп ризику», розпорядник 

повідомляє: 

Для збереження трудового потенціалу країни та підвищення рівня обізнаності незайнятих 

громадян стосовно протидії торгівлі людьми, зовнішньої трудової міграції шляхом надання 

інформації населенню щодо працевлаштування громадян за кордоном та ознайомлення з 

труднощами, а часом і небезпекою, з якою вони там зустрічаються, механізмом втягнення 

людей у торгівлю людьми фахівцями служби зайнятості області протягом 2019 року 

проведено 180 профорієнтаційних семінарів на тему: «Запобігання нелегальній 

трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» за участю 2493 осіб. 

До прикладу, протягом липня 2019 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми, фахівцями служби зайнятості області проведено 18 профорієнтаційних 

семінарів на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 

дитячої праці» за участю представників БО «БФ «Карітас-Івано-Франківської УГКЦ», 

управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій, районних 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 30.07.2019 представники Івано-

Франківської обласної служби зайнятості та особи, які перебували на обліку в Івано-

Франківському міському центрі зайнятості долучилися до інформаційної кампанії та взяли 

участь у перегляді фільму «Жінка в полоні».  

Фахівцями служби зайнятості області протягом жовтня 2019 року проведено 14 заходів, 

приурочених до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, за участю 166 осіб.  

04.10.2019 фахівці Надвірнянської районної філії Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості взяли участь у інформаційній акції «Протидія торгівлі людьми», організатором 

якої виступив БФ «Карітас Івано-Франківської УГКЦ». 
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18.10.2019, з нагоди відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, 

представники Івано-Франківської обласної служби зайнятості та безробітні особи, які 

перебували на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості з метою пошуку 

роботи взяли участь у інформаційній акції «Walk for Freedom» (Хода за Свободу).  

З метою роз’яснення основних ризиків, які можуть виникнути в процесі нелегального 

працевлаштування за кордоном, інформування про правову захищеність легального 

працевлаштування фахівцями служби зайнятості області протягом І півріччя 2020 року 

проводились профорієнтаційні семінари на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції». 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України короновірусу COVID-19», фахівцями служби зайнятості 

області протягом січня-червня 2020 року проводились онлайн-профорієнтаційні 

вебінари для шукачів роботи та безробітних осіб на тему: «Ризики нелегальної трудової 

міграції». 

03.02.2020, в рамках реалізації проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми, в 

Івано-Франківській області», начальник відділу організації профорієнтації обласного центру 

зайнятості Людмила Сірко взяла участь у тренінгу на тему: «Механізм взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми». 

03.06.2020 фахівцями Богородчанської районної філії Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості за участю представника Благодійної організації «БФ Карітас-Івано-Франківськ 

УГКЦ проведено інформаційний вебінар на тему: «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій 

бізнес» за участю 16 безробітних осіб та осіб, які шукають роботу в службі зайнятості. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОДА 
 

Листом від 22.07.2020 року № 20 департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА інформує щодо виконання заходів обласної програми соціального захисту 

населення Івано-Фракнівської області у сфері протидії торгівлі людьми. 

 

Розпорядник інформації не надає конкретної інформації про кількість проведених заходів та 

кількість охоплених осіб. Однак, інформує,  що у 2019 році заходи проводилися у 19 

професійно-технічних навчальних закладах Івано-Франківської області та наводить  

тематику проведених заходів:   

• виховні години («Торгівля людьми- грубе порушення прав громадянина», «правда про 

торгівлю людьми», «Що треба знати про торгівлю людьми, щоб не стати жертвою», 

«Форми торгівлі людьми», «Причини торгівлі людьми», «Торгівля людьми: міфи та 

стереотипи», «Попередження торгівлі людьми»); 

• заняття з елементами тренінгу для підлітків «Людина не для продажу»; 

• міні-лекції «Торгівля людьми або работоргівля – це незаконне використання 

людських ресурсів з метою збагачення»; 

• інформаційні повідомлення «Сучасна ситуація щодо торгівлі людьми», «Етапи 

торгівлі людьми»; 
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• тижневики протидії насильству та торгівлі людьми «Особиста гідність.Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 

• перегляд відеоматеріалів «Дитяча праця. Правда про торгівлю людьми»; 

• інформаційно-просвітницькі виставки «Протидія торгівлі людьми!»; 

• відео лекторії «Життя на продаж», Дитяче трудове рабство»; 

• лекції-брифінги «Торгівля людьми – порушення прав людини»; 

• виготовлення та розповсюдження памяток серед учнівської молоді на тему: 

«Плануєте виїхати за кордон? Подбайте про свої права та безпеку». 

Також розпорядник додає, що станом на 01.01.2020 контингент в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти склав 7311 осіб.  

У 2020 році заходи не проводились, у зв’язку з карантином. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 

ДІТЕЙ ТА  МОЛОДІ  

 

Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів Україні від 22 серпня 2012 р. № 783 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми», Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють заходи з надання 

допомоги  особам, постраждалим від ТЛ. Так  при виявленні особи, яка постраждала від ТЛ,  

спеціалісти ЦСССДМ проводять протягом п’яти робочих днів оцінку потреб постраждалої 

особи з урахуванням її віку, статі, стану здоров’я, забезпечує надання особі необхідних 

послуг, зокрема юридичних, психологічних, медичних та медико-консультативних, а також 

сприяє реалізації прав постраждалої особи на отримання соціальних виплат, 

працевлаштування, повернення до країни походження тощо. 

Після встановлення постраждалій особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає протягом десяти робочих 

днів план реабілітації постраждалої особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У 

плані реабілітації зазначається перелік послуг, що надаються суб’єктами відповідно до їх 

компетенції з метою відновлення фізичного та психологічного стану постраждалої особи та її 

соціальної адаптації. План реабілітації складається на строк, що необхідний для його 

виконання з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи і не може 

перевищувати строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Відповідно до запиту  про отримання публічної інформації, Івано-Франківський 

обласний центр зайнятості інформує, що  впродовж  періоду, який підлягає 

моніторингу,  Коломийським РЦСССДМ, Долинським РЦСССДМ, Рожнятівський 

РЦСССДМ та Івано-Франківським МЦСССДМ здійснювались заходи з  організації 

надання допомоги для 8 осіб у 2019 році та 2 осіб у 2020 році..  

 

У 2019 році  - 8 особам, яким встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми: 

• чоловік, 1987 р.н. (статус з 25.06.2018 по 25.06.2020); 

• чоловік, 1983 р.н., трудова експлуатація, самозвернення до УСЗН Коломийської РДА; 

• жінка 1997р.н. сексуальна експлуатація; 

• чоловік 1978 р.н., трудова експлуатація;  

• чоловік 1980 р.н., трудова експлуатація;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1679-12#n8
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• чоловік 1982 р.н., трудова експлуатація; 

• чоловік 1994 р.н.,  сексуальна експлуатація;  

• чоловік 1972 р.н., трудова експлуатація. 

3 особам  здійснено оцінку потреб:  

• чоловік (1980р.н), трудова експлуатація (у наданні статусу відмовлено); 

• жінка 1999р,н, - сексуальна експлуатація (у наданні статусу відмовлено); 

• жінка 1970 р.н., трудова експлуатація (у наданні статусу відмовлено). 

У 2020 року  ЦСССДМ  організовувались заходи з надання допомоги для 2 осіб, 

постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі: 

• чоловік, 1987р.н. (статус з 25.06.2018 по 25.06.2020) 

• жінка 52 роки, вид експлуатації (психологічне, сексуальне насильство, погрози 

зокрема у формі залякування, погрози родині, позбавлення свободи переміщення, 

доступ до медичної допомоги, їжі, води, документів, що посвідчують особу).  

Після встановлення постраждалій особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформують про надання  допомоги 

особам, постраждалим від торгівлі людьми відповідно до складених планів реабілітації.  

Впродовж періоду, охопленого моніторинговим  звітом,  особи, постраждалі  від торгівлі 

людьми та їх родини отримувади соціальні послуги:  

• консультування – 10 осіб;  

• соціальна профілактика – 1 особа; 

• соціальна адаптація – 1особа; 

• соціальна реабілітація – 6 осіб;  

• представництво інтересів – 1 особа. 

Розпорядник інформації  інформує, що  для  8 осіб у 2019 році  було організовано надання 

комплексної  соціальної допомоги, зокрема: 

• Управління праці та соціального захисту населення Коломийської 

райдержадміністрації - одноразова матеріальна допомога допомога; 

• Коломийський РЦСССДМ -  соціальний супровід; 

• ЦНАП м. Коломия  -виготовлення паспорта; 

• КНП "КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ" КРР, медичне обстеження та лікування; 

• Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості – 

сприяння у працевлаштуванні; 

• Долинський РЦСССДМ: психологічна підтримка; (психологічна підтримка;подолання 

наслідків пережитих втрат, травм); інформаційні послуги (надання 

інформації,необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); 

розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі 

послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види 

соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних 

проблем (рекламно-пропагандистські послуги); соціально – педагогічні послуги 

(виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб особи, яка перебуває 

в СЖО); інші послуги (допомога у зміцненні родинних та суспільно-корисних зв'язків, 

налагодженні контактів між членами сім'ї, надання гуманітарної допомоги від 
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благодійних фондів; надання подарунків дітям постраждалого від ТЛ до дня Святого 

Миколая;  

• Долинське бюро правової допомоги - юридичні послуги (надання правової 

інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, інформування особи про її 

права, свободи, порядок їх реалізації); 

• Івано-Франківський МЦСССДМ: проведення соціально-педагогічних бесід щодо 

відповідального ставлення до навчання (1 особі); організовано зустріч з проректором 

ПНУ з метою поновлення на навчання (1 особі); надано інформацію щодо порядку 

реєстрації на військовий облік (1 особі); підготовлено клопотання в департамент 

охорони здоров’я з метою безкоштовного медичного обстеження (3 особам); 

здійснено сприяння в наданні безкоштовних стоматологічних послуг (1 особі); 

сприяння в отриманні особою грошової допомоги від приватного благодійника на 

оплату послуги з виготовлення паспорта (1 особі); здійснено сприяння у виготовленні 

паспорта (1 особі); проведено бесіди щодо шляхів пошуку роботи (2 особам); 

проведення соціально-педагогічних бесід щодо профілактики шкідливих звичок та 

ведення здорового способу життя (3 особам); надано гуманітарну допомогу одягом, 

взуттям (2 особам); сприяння в проходженні медичного обстеження (3 особам); 

сприяння у обстеженні та лікуванні у стоматолога (1 особі); 

• ГО «Галицька правозахисна група» (правова допомога): надана правова допомога (1 

особі); 

• Івано-Франківський місцевий центр з надання БВПД (правова допомога): надана 

правова допомога (1 особі); 

• Управління охорони здоров’я Івано-Франківського міськвиконкому (медична 

допомога): сприяння в проходженні медичного обстеження (3 особам); сприяння у 

обстеженні та лікуванні у стоматолога (1 особі). 

Розпорядник інформації  інформує, що  для  2 осіб у 2020 році  було організовано надання 

комплексної  соціальної допомоги, зокрема: 

• Долинський РЦСССДМ -  психологічна підтримка, інформаційні послуги; 

• Долинське бюро правової допомоги - юридичні послуги ; 

• Рожнятівська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості - 

сприяння  працевлаштування; 

• КНП «Рожнятівська ЦРЛ  - безкоштовне лікування. 
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ РАЙОННИХ 

ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПЕРІОД СІЧЕНЬ 2019р. – 

ЧЕРВЕНЬ 2020р. 

 

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Богородчанської РДА від 03.04.2015 року № 116 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми»  затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління соціального захисту 

населення РДА. 

Окремої  програми з протидії ТЛ  на рівні району не  має. Незважаючи  на те, що до  сфери 

компетенції УСЗН  Богородчанської РДА  належать  питання у сфері формування ефективної 

державної політики з протидії торгівлі людьми, комплексна Програма соціального  захисту 

населення Богородчанського району у 2016-2020 роках, затверджена  рішенням 

Богородчанської   районної ради  від 09.12.2015 року № 33-2/2015  не передбачає заходів у 

сфері протидії торгівлі людьми, а відповідно і не передбачає фінансування заходів, 

направлених на попередження злочинів торгівлі людьми та надання допомоги  ОПТЛ. 

У 2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН Богородчанської РДА не проводилась робота щодо 

ініціювання включення заходів з протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, 

постраждалим від торгівлі людьми, до районної програми соціального захисту населення. 

Листом від 09.07.2020 року № ЧО-21/01-01.26  управління соціального захисту населення  

Богородчанської РДА  інформує про виконання  заходів, які здійснювались суб’єктами 

НМВ  в районі. У 2019 році на рівні РДА  було проведено 1 засідання  Міжвідомчої  

ради, в т. ч. засідань на яких розглядались питання протидії ТЛ – 1 засідання. 

На порядку денному був розгляд наступних питань: про розгляд пропозицій щодо 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів з протидії торгівлі людьми та про стан 

виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». За 

результатами проведення  засідань були прийняті такі рішення: 

1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, районному центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді райдержадміністрації, відділу освіти 

райдержадміністрації, Богородчанському відділенню поліції ГУНП в Івано-Франківській 

області: 

• посилити роз’яснювальну роботу серед населення, з метою максимального 

розповсюдження інформації щодо ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі людьми; 

• здійснити діяльність у даному напрямку, дотримуючись порядку взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 року №783. В разі виявлення та 

ідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, вжити належні заходи. 



18 

 

2. Забезпечити висвітлення інформації про підсумки проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з протидії торгівлі людьми до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми у районному 

часописі «Слово народу» та на офіційному сайті   райдержадміністрації. 

У  І півріччі 2020 року -  засідання Міжвідомчої ради, під час якого  розглядались  

питання  протидії ТЛ не проводилися.   

УСЗН Богородчанської РДА також інформує про проведення заходів для підвищення 

професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії 

торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ, так у 2019 році  : 

У  2019 році  Богородчанська РДА  інформує про 7 заходів  для підвищення професійного 

рівня спеціалістів:   

• головний спеціаліст відділу праці управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації пройшла електронний курс з протидії торгівлі людьми; 

• начальник відділу праці управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу праці  управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації та начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації брали участь в науково-практичному симпозіумі на тему: 

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»; 

• нарада–семінар з громадськими інспекторами з охорони дитинства, соціальними 

педагогами «Міжнародні стандарти та міжнародні механізми забезпечення прав 

людини» на базі районного методичного кабінету; 

• тренінг «Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії ТЛ в 

Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від ТЛ», організований  БО «БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». 

Відділом освіти проводяться заняття постійно діючих семінарів, а саме: 

• соціальних педагогів: «Робота соціального педагога з організації надання допомоги 

особам, що постраждали від ТЛ» (охоплено 18 осіб); 

• педагогів-організаторів: «Діяльність педагога-організатора з дитячим колективом 

щодо попередження ТЛ» (охоплено 28 осіб); 

• практичних психологів: Організація діяльності практичного психолога щодо 

формування психологічної готовності педагогічного та учнівського колективів 

протидіяти можливим фактам ТЛ (охоплено 26 осіб). 

Варто відмітити, що  робота з попередження  потрапляння в ситуації  торгівлі людьми в 

районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань 

протидії ТЛ для «груп ризику» проводиться на низькому рівні.  За даними   відповідей на 

запити про отримання публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році   працівниками 

Богородчанської районної філії Івано-Франківського ОЦЗ  проведено 2 семінари з 45 

особами, які перебувають на обліку в центрі зайнятості щодо проблем торгівлі людьми.  У 

першому півріччі 2020 року   робота з групами ризику на рівні району не проводилася. 

Богородчанська РДА  також інформує, що розпорядженнями РДА від 04.01.2018 року № 2 

затверджено Положення про гарячу телефонну лінію райдержадміністрації та  від 20.12.2017 
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року № 390 затверджено Положення про «телефон довіри» райдержадміністрації.  

Відповідно до  затверджених Положень  «гаряча  лінія»  та «телефон  довіри» за номером 2-

26-44 працює щоденно, крім вихідних та святкових днів: понеділок - четвер з 8.00 до 17.15, 

п’ятниця - з 8.00 до 16.00.  Інформації  про кількість  поступлених дзвінків та телефон 

«гарячої лінії» та «телефон довіри» не  надано, що  дозволяє припустити, що діяльність  

цього напряму роботи є неефективною.  

Богородчанська РДА  інформує про  те,  що  у 2019 році розповсюджено 133 примірники 

брошур та листівок,  які несуть інформацію про основні причини та ризики потрапляння 

осіб у ситуацію торгівлі людьми, у першому півріччі 2020 року – 0 примірників. 

Інформаційні буклети та пам’ятки було отримано від  БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ»  під час проведення групових та масових заходів.  

Розпорядник інформації також повідомляє про розміщення банеру «Протидія торгівлі 

людьми» біля будівлі управління соціального захисту населення райдержадміністрації та 

про розміщення статтей на сайті райдержадміністрації: 

• «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої 

праці»; 

• «Не стань жертвою торгівлі людьми»; 

• «Торгівля людьми стосується кожного»; 

• «18 жовтня - відзначили Європейський день боротьби з торгівлею людьми». 

Богородчанська РДА  інформує про  проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 

населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції.   У  2019 

році  було організовано  1 захід за участю 140 осіб. Захід проводився працівниками  

районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді райдержадміністрації, 

районної філії  Івано-Франківського обласного центру зайнятості, управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації спільно  з БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ» проведена вулична акція «Протидія торгівлі людьми». У першому півріччі 2020 

року заходи не проводилися. 

У 2019 році  було проведено 197 заходів у навчальних закладах, участь у яких приймали 

участь 2364 осіб. На базі закладів загальної середньої освіти району проводяться: 

• лекторії лідерів учнівського самоврядування «Як не стати жертвою шахраїв»; 

• класні батьківські збори «Рабство та його сучасні прояви»; 

• тренінги «Людина – не для продажу» (охоплено 15 закладів та 385 осіб); 

• бесіда щодо роз’яснення адміністративної та кримінальної відповідальності 

неповнолітніх; 

• бесіда «Поговоримо відверто» - ЗОШ І-ІІІст.; 

• заходи в рамках обласного тижня правових знань: перегляд та обговорення фільмів 

«Станція призначення – життя», «Життя на продаж» (охоплено 28 закладів та 230 

осіб, учнів 8-9 класів; лекція «Юридично-правові основи боротьби з торгівлею 

людьми».   

У першому півріччі 2020 року проведено тренінг «Безпека виїзду за кордон» (за 

матеріалами пам’ятки «Карітас Україна» для громадян, що виїжджають за кордон) –ЗОШ І-

ІІІ ст. (охоплено 13 закладів та 120 осіб). 
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Не спостерігається прогресу в роботі за напрямом «Захист та допомога постраждалим від 

торгівлі людьми». У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району виявлено 2 

особи постраждалі від торгівлі людьми. ОПТЛ звернулись за статусом ОПТЛ до 

уповноваженої особи  на рівні ОДА. Мінсоцполітики у наданні статусу відмовило, 

коментуючи, що  у ситуації ОПТЛ  не виявлено ознак, які свідчили б,  що громадянини 

постраждав від торгівлі людьми. У випадку відмови у наданні статусу, ОПТЛ має право 

отримувати допомогу від РЦСССДМ, як особі, яка опинилась в складних життєвих 

обставинах, однак  на рівні району такої допомоги  надано не було. 

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ  РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням Верховинської РДА від 08.06.2015 року № 176 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління соціального захисту 

населення РДА.  

Для забезпечення реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту населення 

району  діє  районна комплексна Програма соціального  захисту населення Верховинського  

району на 2017-2021 роки. Комплексна районна Програма соціального  захисту населення 

Верховинського району не передбачає проведення заходів  з  протидії торгівлі людьми та 

організації  надання допомоги ОПТЛ. У 2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН 

Верховинської  РДА не проводилась робота щодо ініціювання включення заходів з 

протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі 

людьми, до районної програми соціального захисту населення. 

Листом  від 07.07.2020 року № 12/02-63/24 Верховинська РДА інформує про виконання  

заходів у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі. У 

2019 році на рівні РДА  було проведено 2 засідання  Міжвідомчої  ради, в т. ч. у  І півріччі 

2020 року -  1 засідання Міжвідомчої ради, однак   питання  протидії ТЛ  під час 

засідань не розглядались.  

На рівні Верховинської  РДА  забезпечують умови для участі  спеціалістів УСЗН РДА   у 

заходах з метою  для підвищення професійного рівня спеціалістів, зокрема: 

• 12-13 квітня 2019 року головний спеціаліст з кадрової роботи – юрисконсульт апарату 

управління соціального захисту населення Верховинської районної державної 

адміністрації приймала участь у ІІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі 

на тему «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»; 

• 17 травня 2019 року головний спеціаліст з кадрової роботи – юрисконсульт апарату 

управління соціального захисту населення Верховинської районної державної 

адміністрації пройшла онлайн – курс на тему «Протидія торгівлі людьми»; 

• У 2020 році  заходів з підвищення  професійного рівня спеціалістів у сфері 

протидії торгівлі людьми не здійснювались. 

На рівні району проводяться інформаційно-просвітницьких заходів для населення, 

спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції. В Центрі соціально-
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психологічної допомоги проведено 37 групових та індивідуальних бесід із сім'ями (у 

2019 році – 26 консультацій для 43 осіб  та у 2020 році – 11 консультацій для 27 осіб), які 

опинилися в СЖО на теми: «Як не стати жертвою торгівлі людьми», «ЗУ «Про протидію 

торгівлі людьми», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства». 

У 2019 році РЦСССДМ проведено 2 заходи  для 16 учасників,  осіб, які опинились в 

складних життєвих обставинах: «Державні органи влади, які наділені повноваженнями, щодо 

протидії торгівлі людьми», «Торгівля людьми – як розділяються ролі виконавців злочину» 

права та свободи людини. 

Впродовж моніторингового  періоду, на рівні району у 2019 році було розповсюджено 211 

примірників інформаційних матеріалів, а у першому півріччі 2020  року – 36 

примірників розповсюджених буклетів, плакатів, листівок з питань протидії торгівлі 

людьми, під час заходів та семінарів, лекцій, які проводились серед учнів, волонтерів та 

осіб, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.  

Верховинська  РДА  також інформує, що для жителів району діє  телефон «гарячої лінії» за 

номером (03432) 21382. Інформації  про кількість  наданих консультацій не вказано. 

Розпорядник інформації вказує, що на рівні району у 2019 році було  проведено 1 

інформаційно-просвітницький захід для населення, спрямований на протидію ТЛ  - 

перегляд фільму «Життя на продаж», у якому взяли участь 40 осіб - волонтери РЦСССДМ та 

учні. У першому півріччі 2020 року інформаційно-просвітницькі заходи для населення, 

спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції не проводилися.  

Щодо проведення у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід, розпорядник 

інформує, що у 2019 році не було проведено жодного заходу. У  першому півріччі 2020 року 

проведено 1 захід – година спілкування з учнями 9-11 класів на тему «Знай свої права»  та 

«Запобігання торгівлі людьми» на базі Верховинської ЗОШ І-ІІІ супенів. Як бачимо, рівень 

проведення просвітницькоо-профілактичної роботи серед «групп ризику» суттєво 

знизився. 

Не спостерігається прогресу в роботі за напрямом «Захист та допомога постраждалим від 

торгівлі людьми». У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району  не виявлено.  

 

ГАЛИЦЬКИЙ  РАЙОН 

 

В 2015 році  розпорядженням Галицької РДА від 09.06.2015 року № 290 «Про Міжвідомчу  

раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад Міжвідомчої 

ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням координацію роботи 

Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання розпоряджень  покладено  

на відповідального виконавця -  управління соціального захисту населення РДА. 

Листом від 14.07.2020  року № 19/01-54/004 Галицька РДА  інформує про виконання  заходів, 

які здійснювались суб’єктами НМВ, які здійснюють заходи  протидії торгівлі людьми  на 

рівні району. У 2019 році на рівні РДА  було проведено 4 засідання  Міжвідомчої  ради, в 

т. ч. засідань на яких розглядались питання протидії ТЛ – 1 засідання; у  2020 році -  
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проведено 2 засідання Міжвідомчої ради, в т. ч. засідань, на яких розглядались питання 

протидії ТЛ – 1 засідань.  

Під час засідань розглядались наступні питання: 

• у 2019 році на засіданні Міжвідомчої ради слухалось питання: «Про проведення 

інформаційно - роз'яснювальної роботи з безробітною молоддю щодо запобігання 

торгівлі людьми». Рішенням Міжвідомчої ради зобов'язано Галицьку районну, філію 

Івано-Франківського обласного центру зайнятості (Н.Мацьків) інформувати 

безробітних про послуги служби зайнятості щодо легальної зайнятості, проблеми 

торгівлі людьми та її зв'язку з нелегальною зайнятістю, трудовою міграцією; 

• у 2020 році на засіданні Міжвідомчої ради слухалось питання: «Стан правоосвітньої 

роботи, спрямованої на попередження та протидію торгівлі дітьми». Приняте рішення 

Галицькому РЦСССДМ (Л. Слюзар). ССД (Е. Думан), відділу освіти районної 

державної адміністрації (І. Матейку) спільно з зацікавленими управліннями та 

відділами районної державної адміністрації проводити у навчальних закладах заходи 

щодо висвітлення проблем протидії торгівлі людьми. 

Галицька РДА також інформує про проведення заходів для підвищення професійного рівня 

спеціалістів УСЗН РДА та Галицького РЦСССДМ. У 2019 році  1 відповідальна особа 

відвідала 1  навчальний захід, у першому півріччі 2020 року  - 2 відповідальні особи були 

залучені до 4 навчальних заходів: 

• 27-28 лютого 2019 року  спеціаліст УСЗН РДА пройшла тренінг  з підвищення 

кваліфікації посадових осіб,  відповідальних  за проведення  процедури  встановлення 

статусу  особи, яка постраждала від торгівлі людьми в рамках проекту 

«Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії людьми , в тому числі і дітьми в Івано-Франківській області»; 

• 12 квітня 2019 року спеціаліст  УСЗН РДА   приймала  участь у  ІІІ Міжнародному 

науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», 

м. Івано-Франківськ; 

• 05 травня 2019 року спеціаліст УСЗН та РЦСССДМ отримали сертифікати про  

успішне завершення  електронного курсу «Протидія торгівлі людьми». 

• 4-5 лютого 2020 року спеціаліст УСЗН РДА пройшов греніш підвищення кваліфікації 

посадових осіб, відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи. 

постраждалої від горі івлі людьми в рамках реалізації проекту: «Впровадження 

Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі дітьми, в Івано-Франківській області». 

• 6 червня 2020 року спеціаліст УСЗН РДА взяв участь у дистанційному навчанні: 

«Протидія торгівлі людьми» на базі Івано-Франківського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. 

До роботи з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі людьми в районі  у вигляді  

проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп 

ризику»,  залучаються працівники Галицької районної філії Івано-Франківського ОЦЗ та 

Галицького РЦСССДМ. За даними   відповідей на запит на  отримання публічної інформації,  

зазначено, що у  2019 році   проведено 9 заходів  для 113 осіб, а  у першому півріччі 2020 

року  проведено 4 заходи, під час яких охоплено 59 осіб. 
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На рівні району спеціалістами  Галицької районної філії Івано-Франківського ОЦЗ проведено 

11 семінарів для 145 та  у І півріччі 2020 року 2 семінари для 26 безробітних громадян. 

31.07.2019 року відбулось засідання круглого столу' на тему «Торгівля людьми - завжди 

актуальне питання. Торгівля людьми - реальність сьогодення». Спеціалістами Галицького 

РЦСССДМ  проведено  у 2019 році 36, а у І півріччі 2020  5 бесід з сім'ями,  які знаходяться    

СЖО  на тему «Торгівля людьми - це може трапитись з  кожним №, «Попереджений, значить 

захищений».  

Розпорядник інформації  інформує, що  на рівні району у 2019 році  та І  півріччі 2020 року 

не функціонували телефони «гарячої лінії» чи «телефони довіри».  

У 2019 році  було розповсюджено 100  примірників інформаційних матеріалів, у 

першому півріччі  2020 року інформаційні матеріали з питань протидії ТЛ, підвищення 

рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ не поширювались. 

Галицька  РДА інформує, що  в УСЗН РДА  розміщено  банер «Кожен потраждалий має  

право на допомогу».  На інформаційних стендах, які знаходяться  у міській, селищних та 

сільських радах, у Галицькій районній філії Івано-Франківського обласного центру  

зайнятості, навчальних закладах розміщено соціальну рекламу щодо протидії торгівлі 

людьми (походження інформаційних матеріалів не вказано, інформації про їх виготовлення  

за кошти  районного бюджету також не має). 

Варто відмітити, що на ділянці  роботи, направленій на проведення інформаційно-

просвітницьких заходів для населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження 

нелегальної міграції  в Галицькому районі  приділяється недостатньо уваги. В цьому напрямі  

у 2019 році проведено всього 3 заходи, кількість охоплених осіб не вказана. У коментарі 

розпорядник інформації вказав лише про проведення 1 заходу - 26.07.2019 р. Галицьким 

РЦСССДМ проведена лекція у ДЛОК «Сокіл» на тему: «Запобігання торгівлі людьми та 

експлуатація дітей». У першому півріччі 2020 року  інформаційно – просвітницькі заходи для 

населення на рівні району  не проводилися.  

Не спостерігається особливої активності у  проведенні заходів  у навчальних закладах району 

лекцій, тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо. У ЗОШ району за період, в 

якому проводиться моніторинг  було проведено 3 заходи, в тому  числі  у 2019 році  - 2,  

у першому півріччі 2020 року – 1 захід. Кількісних показників   не вказано.  Розпорядник 

інформації вказує, що у  школах району із старшокласниками проведені  години класного 

керівника з питань роз’яснення ризиків нелегальної міграції за кордон з метою 

працевлаштування, в тому числі акцентування уваги  на високій ймовірності стати жертвами 

торгівлі людьми. На факультативних заняттях з безпеки життєдіяльності використовується 

посібник «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», який рекомендований 

МОН  до використання в навчальному процесі. 

Також бажає бути кращою  робота  з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми на території району. У 2019 році та першому півріччі 2020 року  не було 

виявленого жодної ОПТЛ. 

 

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ   РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням Городенківської РДА від 29.05.2015 року № 156 «Про районну 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
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розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління соціального захисту 

населення РДА.  

Слід звернути увагу, що на території Городенківського району окремої програми з протидії 

торгівлі людьми  немає. Для забезпечення реалізації ефективної політики у сфері соціального 

захисту населення району  діє  районна Програма соціального  захисту населення 

Городенківського  району на 2017-2021 роки затверджена   рішенням  Городенківської 

районної ради  від 05.12.2016 року № 361. Очікувані результати  Програми не прогнозують  

на рівні району виконання заходів для досягнення  наступних позитивних змін  у сфері 

протидії торгівлі людьми. У 2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН Городенківської РДА не 

проводилась робота щодо ініціювання включення заходів з протидії торгівлі людьми та 

надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, до районної програми 

соціального захисту населення. 

Листом від 08.07.2020 року № ВЧ-16/з  Городенківська  РДА інформує про виконання  

заходів у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі. У 

2019  та першому півріччі 2020 року на рівні РДА  засідань Міжвідомчої  ради не 

відбувались. В  коментарі не  зазначено причину у зв’язку з чим   засідання не  проводились. 

На рівні Городенківської РДА  забезпечують умови для участі  спеціалістів УСЗН РДА   у 

заходах з метою  для підвищення професійного рівня спеціалістів, зокрема: 

• у 2019 році Стецюк Вікторія Іванівна - головний спеціаліст юрисконсульт УСЗН 

Городенківської РДА пройшла електронний курс з протидії торгівлі людьми 

(сертифікат від 20.05.2019р.) та  пройшла навчання на тему «Механізм взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. 

Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми»; 

• у 2020 році  Вигонська Людмила Романівна- головний спеціаліст управління праці та 

соціального захисту населення  Городенківської  РДА пройшла тренінг в рамках 

реалізації проекту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб'єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітей, в Івано-

Франківській області ». 

На рівні району проводилась робота з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі 

людьми в районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з 

питань протидії ТЛ для «груп ризику». Так, в 2019 році проведено 18 інформаційних 

заходів, у яких приняло участь 326 осіб: 12 круглих столів для безробітних (УПСЗН, Центр 

зайнятості), 3 бесіди у центрі пробації (РЦСССДМ),  3 семінари для безробітних( Центр 

зайнятості, РЦСССДМ). У 2020 році в рамках поведених 4 інформаційних заходів було 

охоплено 68 осіб: проведено 2 круглих столи та 1 онлайн –семінар  для безробітних, 1 лекція 

у центрі пробації (Управління праці та соцзахисту населення, РЦСССДМ, Центр зайнятості) 

У 2019 році на рівні Городенківського району функціонує  телефон «гарячої лінії» 03430 

2-11-46, в УСЗН РДА  за адресою: вул. Шевченка, 77, м. Городенка. Графік роботи: 

понеділок-четвер 08.00-17.00, п’ятниця 08.00-16.00. Інформації про кількість звернень на 

телефон  «гарячої лінії» не  надано. 
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Впродовж моніторингового  періоду на рівні району виготовлено 1 інформаційний банер з 

питань протидії ТЛ. Про наявність будь-якої іншої інформаційно-просвітньої продукції з 

питань протидії ТЛ для підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми не зазначено. 

Розпорядник інформації вказує, що на рівні району здійснюється робота з проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів для населення, спрямованих на протидію ТЛ та 

попередження нелегальної міграції.  Так, у 2019 році спеціалістами РЦСССДМ та УСЗН 

було проведено 7 заходів, в рамках яких охоплено 143 осіби: відео - лекторії «Життя на 

продаж» РЦСССДМ та УСЗН. У першому півріччі 2020 року інформаційно-

просвітницькі заходи не проводилися. 

У  2019 році  було проведено 2 відеолекції «Протидія торгівлі людьми»  РЦСССДМ у ПзОВ 

«Перлина Придністровя» та  ЗОШ №2 м. Городенки, в рамках яких охоплено 525 осіб. У 

першому півріччі 2020 року інформаційні заходи у навчальни закладах не проводилися. Як 

бачимо, впродовж навчального року  лекцій, тренінгів, бесід, тижнів правових знань у 

навчальних закладах району не проводяться. 

Не спостерігається прогресу в роботі за напрямом «Захист та допомога постраждалим від 

торгівлі людьми». У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району  не виявлено.  

 

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням Долинської РДА від 17.04.2015 року № 130 «Про Міжвідомчу  

раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми затверджено  склад Міжвідомчої 

ради,  положення  про Міжвідомчу раду та план заходів Міжвідомчої ради. Цим же 

розпорядженням координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо 

виконання розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця - управління соціального 

захисту населення РДА.  

Впродовж моніторингового періоду на території Долинського району для забезпечення 

реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту населення району  діє  цільова 

Програма соціального  захисту громадян Долинського району, затверджена рішенням  

районної ради  від 05.04.2016 року № 111-5/2016, з оновленою редакцією  від 28.02.2019 року 

№ 721-35/2019.    

Листом від 07.07.2020 року № 21  Долинська РДА інформує про виконання  заходів, які 

здійснювались суб’єктами НМВ  в районі.  У 2019 році на рівні РДА  було проведено 1 

засідання  районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження 

насильства в сім’ї та протидії ТЛ на тему «Протидія  насильства в сім’ї та торгівлі людьми», 

під час якого розглядались  питання  протидії ТЛ.  У першому півріччі 2020 році –

засідання Міжвідомчої ради, не проводилися. Розпорядник інформації не вказує дати 

проведення Міжвідомчої ради та не інформує про питання, які розглядались. 

Долинська РДА також інформує про проведення заходів для підвищення професійного рівня 

спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання 

допомоги особам, що постраждали від ТЛ. За даними розпорядника інформації, у 2019 році 
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особа, відповідальна за процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми Андрейчук Л.О прийняла участь у ІІІ Міжнародному науково-практичному 

симпозіумі «Протидія незаконній міграції та тогівлі людьми» (12-13 квітня 2019р.).  

Робота з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі людьми в районі  у вигляді  

проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп 

ризику» проводиться на низькому рівні. За даними відповідей на запити про отримання 

публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році проведено 1 захід, у якому взяли участь 

8 осіб: 30.07.2019 р. на базі Долинського бюро безоплатної правової допомоги,  

співробітниками РЦСССДМ (центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді) 

організовано круглий стіл у співпраці з ССД (службою у справах дітей) РДА, Долинською 

районною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості та управлінням 

соціального захисту населення РДА на тему запобігання торгівлею людьми, приурочений  

Всесвітньому Дню боротьби з торгівлею людьми. У першому півріччі 2020 року семінари, 

круглі столи, лекції, бесіди, тренінги з питань протидії ТЛ для «груп ризику» не 

проводилися. 

Долинська РДА  також інформує, що в управлінні соціального захисту населення діє 

телефон «гарячої лінії» 03477-2-53-02, на який можна звернутися з приводу отримання 

допомоги для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі вказано номер телефону 

управління соціального захисту населення,  тел. управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації.  Інформації  про кількість  вхідних дзвінків та телефон 

«гарячої лінії» та телефон довіри» не  надано, що  дозволяє припустити, що діяльність  

цього напряму роботи є неефективною.  

Розпорядник повідомляє, що інформаційно-освітня продукція  з питань протидії ТЛ 

протягом 2019 – першого півріччя 2020 року не виготовлялася але інформує, що «постійно 

здійснюється поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії ТЛ, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ 

матеріалів, переданих департаментом соціальної політики обласної державної 

адміністрації». 

Долинська РДА повідомляє, що у 2019 році  проведено 4 інформаційно-просвітницьких 

заходів для населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної 

міграції, у яких взяло участь 18 осіб, у першому півріччі 2020 року – 1 захід, у якому 

прийняло участь 8 осіб.  Розпорядник також додає, що періодично проводяться семінарські 

заняття з уповноваженими особами сільських рад на тему ризиків потрапляння в ситуацію 

ТЛ та передаються буклети та інший роздатковий матеріал з зазначеної вище теми з 

вказаними телефонами «гарячих ліній», однак  не вказує кількість цих заходів та кількість 

учасників, які охоплені ними. 

Відповідаючи на питання запитання  про проведення у навчальних закладах району лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань, розпорядник зазначає, що за інформацією 

відділу освіти РДА, проведено уроки в загально-освітніх школах району щодо ризиків 

потрапляння в ситуацію ТЛ з демонстрацією роликів з вказаної вище теми. Всього, у 2019 

році проведено 9 таких заходів, кількість охоплених заходами осіб не вказана. Натомість у 

першому півріччі 2020 році  просвітницькі заходи у навчальних закладах району не 

проводилися.  

У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району  не виявлено. Спеціалістами 

ЦСССДМ та УСЗН РДА здійснювався  соціальний супровід  для 1 ОПТЛ. 
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КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням Калуської  РДА від 02.02.2015 року № 27 «Про Міжвідомчу  

раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад Міжвідомчої 

ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням координацію роботи 

Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання розпоряджень  покладено  

на відповідального виконавця -  управління соціального захисту населення РДА. 

Слід звернути увагу, що незважаючи  на те, що до  сфери компетенції управління  

соціального захисту населення  Калуської  РДА  належать  питання у сфері формування 

ефективної державної політики з протидії торгівлі людьми, районна комплексна Програма 

соціального  захисту населення Калуського  району у 2017-2021 роках, затверджена  

рішенням Калуської районної ради  від 09.12.2015 року № 33-2/2015   не передбачає заходів 

у сфері протидії торгівлі людьми, а відповідно і не передбачає фінансування заходів, 

направлених на попередження злочинів торгівлі людьми та надання допомоги  ОПТЛ.  У 

2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН Калуської  РДА не проводилась робота щодо 

ініціювання включення заходів з протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, 

постраждалим від торгівлі людьми, до районної програми соціального захисту населення. 

Листом від 06.08.2020 року № Ч/25  Калуська РДА  інформує про виконання  заходів, які 

здійснювались суб’єктами НМВ, які здійснюють заходи  протидії торгівлі людьми  на рівні 

району. У 2019 році на рівні РДА  було проведено 4 засідання  Міжвідомчої  ради, в т. ч. 

засідань на яких розглядались питання протидії ТЛ – 2 засідання; у першому півріччі 

2020 році -  проведено 2 засідання Міжвідомчої ради, однак питання протидії ТЛ під час 

засідань не розглядалися. У 2019 році на порядку денному Міжвідомчої  ради було 

обговорення наступних питаннь: 

• про виконання зобов’язань згідно листа Міністерства соціальної політики України 

«Про результати проведення навчання з протидії торгівлі людьми»; 

• про проведення інформаційних кампаній з протидії торгівлі людьми в рамках 

відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня); 

• про посилення роботи суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми щодо виявлення та ідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 

• про результати роботи управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації у сфері протидії торгівлі людьми щодо виявлення та 

ідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми за 10 місяців 2019 року; 

• про проведення інформаційних кампаній з протидії торгівлі людьми в рамках 

відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми (18 жовтня). 

Про прийняті рішення за результатами засідань Міжвідомчих  рад  розпорядник інформації  

не повідомляє. 

Калуська РДА також інформує про проведення заходів для підвищення професійного рівня 

спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання 

допомоги особам, що постраждали від ТЛ: 

• 12.04.2019 – заступником начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації –начальник відділу з питань праці та сімї взято участь у ІІІ 

Міжнародному науково-практичному симпозіумі на тему: «Протидія незаконній 

міграції та торгівлі людьми». 
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• за сприяння БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» виїзний – тренінг для 

суб’єктів взаємодії з питань протидії торгівлі людьми Калуського району та міста 

Калуш, у якому взяло участь 20 осіб. 

• 4-5 червня 2020 року 3 спеціалістів відділу з питань праці та сім'ї управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації     пройшли навчання на онлайн-

курсах підвищення кваліфікації держслужбовців з питань протидії торгівлі людьми. 

За напрямом роботи з проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань 

протидії ТЛ для «груп ризику» Калуська РДА інформує про проведення у 2019 році 1 бесіди 

із сім'ями, які опинилися в СЖО в Томашівській раді, у якій прийняли участь 6 осіб. 

Про будь-які інші проведені заходи розпорядник не нада інформації. Таким чином  можна 

константувати що робота по даному напряму проводиться  на незадовільному рівні. 

Калуська РДА інформує, що для жителів району працює 3 лінії телефону  «гарячої лінії»: 

• згідно наказу начальника управління соціального захисту населення Калуської РДА 

від 28.02.2019 р. №27 «Про затвердження Положення про «гарячу»телефонну лінію 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації» діє 

«гаряча лінія» (0347260055); 

• згідно розпорядження районної державної адміністрації від 04.10.2018 р. №387 «Про 

затвердження Положення про «гарячу» телефонну лінію районної державної 

адміністрації» діє «гаряча лінія» (0347265206); 

• згідно розпорядження районної державної адміністрації від 08.08.2017 р. №249 «Про 

функціонування «Телефону довіри» районної державної адміністрації» діє «Телефон 

довіри» (0347265206). 

Інформації  про кількість  вхідних дзвінків на телефон «гарячої лінії» та «телефон 

довіри» не  надано, що  дозволяє припустити, що діяльність  цього напряму роботи є 

неефективною.  

Розпорядник інформації зазначає, що відповідальною особою райдержадміністрації за 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми було розроблено пам’ятки 

для осіб, які вважають себе постраждали від торгівлі людьми. У 2019 році виготовлено 40 

примірників пам'яток, у 2020 році – 20 примірників. Дані пам’ятки розповсюджуються 

під час проведення  інформаційно-просвітницьких заходів. 

На рівні району проводяться інформаційно-просвітницьких заходів для населення, 

спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції: 

• у  2019 році  було організовано  4 заходів за участю 23 осіб: 3 лекції - бесіди в 

сільських радах;1 лекція - бесіда за участю відділу пробації; 

• у першому  півріччі 2020 році в приміщенні Калуського районного центру 

соціальних служб для сімї, дітей та молоді відбувся круглий стіл із залученням 

представників управління соціального захисту населення та служби у справах дітей 

райдержадміністрації, у якому взяло участь 6 осіб. 

Не спостерігається особливої активності у  проведенні заходів  у навчальних закладах району 

лекцій, тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо. За період, в якому 

проводиться моніторинг  було   охоплено  всього 50 осіб, так, у 2019 році  проведено 2 
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лекції-бесіди в школах району на тему «Торгівля людьми – сучасне рабство», «Торгівля 

людьми – проблеми сучасності»  у  першому півріччі 2020 року заходи не проводилися. 

Така пасивність у проведенні профорієнтаційної роботи  має вплив на зменшення показників 

ідентифікації ОПТЛ. У 2019 році та першому півріччі 2020 року  не було виявленого жодної 

ОПТЛ. 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ  РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Коломийської РДА від 10.04.2015 року № 149 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду.  

Слід звернути увагу, що на території Коломийського  району для забезпечення реалізації 

ефективної політики у сфері соціального захисту населення району  діє  районна комплексна 

Програма соціального  захисту населення Коломийського району  на 2017-2021 роки, 

затверджена   рішенням  Коломийської  районної ради  від 27.03.2017 року № 268-ХІІІ/17.   

Комплексна районна Програма соціального  захисту населення Коломийського району в 

переважній більшості  дублює заходи комплексної програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області  на 2017-2021 роки. В таблиці нижче наведені   дані про  

фінансування заходів з протидії торгівлі на 2019-2020роки: 

 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Підвищення рівня роботи у сфері протидії торгівлі 

людьми  

0,00 0,00 

Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика  2,8 0,9 

Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми 0,00 0,00 

Листом від 09.07.2020 року № ЧО-19(ІЗ)  Коломийська  РДА  інформує про виконання  

заходів, які здійснювались суб’єктами НМВ  у 2019 – першому півріччі 2020 році.  У 2019 

році на рівні РДА  було проведено 1 засідання  Міжвідомчої  ради, під час якого  

питання  протидії ТЛ не розглядались. У першому півріччі 2020 року  засідань 

Міжвідомчої ради не проводилось. 

На рівні району  проводяться заходи з підвищення професійного рівня спеціалістів УСЗН 

РДА, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що 

постраждали від ТЛ. Так, 

• у 2019 році: провідний фахівець із соціальної роботи Коломийського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Ласійчук Н.М., пройшла навчання 

при Івано-Франківському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; заступник начальника управління-начальник відділу з питань праці та 

соціальних гарантій управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації (відповідальна особа за проведення встановлення статусу особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми) Якубенко Г.П. прийняла участь у 2-х тренінгах, 

які проводив БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»; у ІІІ Міжнародному 



30 

 

науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми».; 

пройшла електронний курс з протидії торгівлі людьми - Cteourse.org. ua.  та отримала 

сертифікат;  головний спеціаліст юридичного відділу Рижняк Н.М. та головний 

спеціаліст юридичного відділу Саранчук І.В. управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації прийняли участь у тренінгу, який проводив БФ 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». 

• У першому півріччі 2020 року: провідний фахівець із соціальної роботи 

Коломийського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Ласійчук Н.М. пройшла навчання при Івано-Франківському обласному центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; головний спеціаліст юридичного відділу 

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Рижняк Н.М 

прийняла участь у тренінгу, який проводив Бо «БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ». 

Варто відмітити, що  робота з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі людьми в 

районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань 

протидії ТЛ для «груп ризику» проводиться на хорошому рівні.  За даними   відповідей на 

запити про отримання публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році  було проведено 44 

заходів, якими охоплено 192  особи та у першому півріччі 2020 року  проведено 9 заходів 

для 36 осіб.  Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

та Коломийською філією Івано-Франківскього  обласного центру зайнятості   було 

проведено: 

• у 2019 році - 4 семінари для  безробітних, 26 бесід із сім'ями, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, 4 лекції для внутрішньо переміщених осіб; 3 бесіди із 

вихованцями дитячого будинку сімейного типу; 

• у І півріччі 2020 року - 2 семінари для безробітних, 12 бесід із сім'ями, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, 1 лекція для внутрішньо переміщених осіб,  1 бесіда 

із вихованцями дитячого будинку сімейного типу. 

Для  жителів району діє телефон «гарячої лінії», на який можна звернутися з приводу 

отримання допомоги для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі вказано номер 

телефону управління соціального захисту населення Коломийської  РДА (03433) 2-54-98, 

графік роботи: Пн-Чт 8:00-17:00, ПТ 8:00-16:00. Інформації  про кількість  вхідних 

дзвінків та телефон «гарячої лінії» та «телефон довіри» не  надано, що  дозволяє 

припустити, що діяльність  цього напряму роботи є неефективною.  

Районна комплексна Програма соціального  захисту населення Коломийського району у  

2017-2021 роках передбачає здійснення заходів  для виготовлення та поширення 

інформаційно-освітньої продукції з питань протидії ТЛ, підвищення рівня обізнаності 

населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ. Розпорядник інформації інформує, 

що у 2019 році виготовлено 285 примірників буклетів, та першому півріччі 2020 року – 90 

примірників. Виготовлені буклети «Людина – не товар!», «Безпечна подорож», «Що ти 

знаєш про торгівлю людьми?» розповсюджено серед учнів навчальних закладів району у 

сільських, селищних  радах та об′єднаних територіальних громадах району працівниками  

Коломийського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  під час 

проведення інформаційних заходів.  



31 

 

Розпорядник інформації  інформує про проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

для населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції.  У 2019 

році   в районі було проведено 25 заходів (72 особи охоплено), а у першому півріччі 2020 

року проведено 3 заходів (29 осіб охоплено). Варто відзначити,  що  більшість заходів, які 

проведені,  організовані спеціалістами Коломийського  РЦСССДМ, зокрема у  2019 та у 

першому півріччі 2020 року Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проведено: відеолекторій «Проблема торгівлі людьми в Україні та шляхи її 

подолання», лекція «Зупинимо торгівлю людьми разом!» у сільських та селищних радах 

району, Коломийській міськрайонній філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості. 

Коломийська РДА  інформує про проведення у навчальних закладах району лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо.  У 2019 році  було проведено 36 

заходів, в рамках яких охоплено 310 осіб, в першій половині 2020 року – 5 заходів, 89 

особи охоплені. Заходи організовані Коломийським РЦСССДМ: відеолекторії «Проблема 

торгівлі людьми в Україні та шляхи її подолання» та «Безпечна подорож», дистанційна 

лекція «Людина – не товар», виготовлено та розповсюджено відеобуклети «Обирай 

безпеку!», «Твоє життя безцінне», «Подбай про власну безпеку!» у навчальних закладах 

району;  виховна година «Людина не товар!» у лікувально-оздоровчому комплексі 

«Прикарпатські зорі»  с. Слобода; відеолекторій «Безпечна подорож» у лікувально-

оздоровчому комплексі «Прикарпатські зорі» с. Слобода. 

У 2019 році та першому півріччі 2020 року  ОПТЛ не було виявленого. У 2019 році  

Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взято під 

соціальний супровід особу, якій надано статус постраждалої від торгівлі людьми у 2018 році. 

В рамках виконання плану реабілітації ОПТЛ надано медичну,  правову, соціальну 

допомогу. 

 

КОСІВСЬКИЙ  РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Косівської  РДА від 17.04.2015 року № 160 «Про Міжвідомчу  

раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад Міжвідомчої 

ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням координацію роботи 

Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання розпоряджень  покладено  

на відповідального виконавця -  управління праці та соціального захисту населення РДА. 

Листом  від 12.07.2019 року № ЧО-20  Косівська РДА інформує, що УСЗН Косівської РДА 

розроблено розпорядження райдержадміністрації від 09.11.2018 року № 451 «Про 

Міжвідомчу раду райдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми». 

Для  забезпечення реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту населення 

Косівського району  діє  районна комплексна Програма соціального  захисту населення 

Косівського району  на 2017-2021 роки, затверджена   рішенням  Косівської  районної ради  

від 15.12.2016 року № 213-6/2016. При проведенні аналізу Програми було виявлено, що 

формування  комплексної ефективної політики у сфері протидії торгівлі людьми на рівні 

району не є пріоритетним для місцевої влади, оскільки  очікувані результати  Програми не 

прогнозують  на рівні району досягнення  наступних позитивних змін у сфері протидії 



32 

 

торгівлі людьми. У 2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН Косівської  РДА не проводилась 

робота щодо ініціювання включення заходів з протидії торгівлі людьми та надання допомоги 

особам, постраждалим від торгівлі людьми, до районної програми соціального захисту 

населення. 

Листом від 09.07.2020 року № Ч-19  Косівська РДА  не надає інформації про проведення 

засідань районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження 

насильства в сім’ї та протидії ТЛ». Тому можна зробити висновок, що засідання 

Міжвідомчої ради  у 2019 році та  першому півріччі 2020   не відбувались.  

Розпорядник інформації зазначає, що спеціалісти УСЗН РДА, відповідальні за реалізацію 

заходів в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ  

постійно підвищують свій професійний рівень. У 2019 році приймали участь:  

• у тренінгу з підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за проведення 

процедури встановлення статусу особи, постраждалої від ТЛ – 1 особа; 

• у ІІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції 

та торгівлі людьми» - 1 особа; 

• он лайн курс «Протидія торгівлі людьми» - 1 особа; 

• тренінг «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії ТЛ» - 2 особи. 

У першому півріччі 2020 року у тренінг з підвищення кваліфікації посадових осіб, 

відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, постраждалої від ТЛ 

взяла участь 1 особа. 

Важко проаналізувати ефективність  роботи з попередження  потрапляння в ситуації з 

торгівлі людьми в районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, 

бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп ризику» у 2019 році та першому півріччі 

2020 року, оскільки розпорядник інформації не надав ні кількості заходів, ні кількості 

охоплених учасників. Натомість зазначив: «Випадків торгівлі людьми не виявлено, тому 

відповідні послуги даній категорії населення не надавалися. Однак,  управлінням праці та 

соціального захисту населення постійно проводиться роз’яснювальна робота серед 

населення з проблематики данного проблемного питання». 

З відповіді на запит про отримання публічної інформації можна зробити висновок, що на 

території Косівського району  немає телефону «гарячої лінії»,  на який можна звернутися з 

приводу отримання консультацій з соціальних питань, в тому  числі і для отримання  

допомоги для осіб, постраждалих від торгівлі людьми. 

Аналогічно з відповідей, наданих розпорядником інформації, випливає що у 2019 році – 

першому півріччі 2020 року  заходів  для виготовлення та поширення інформаційно-

освітньої продукції з питань протидії ТЛ, підвищення рівня обізнаності населення щодо 

ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ на рівні району  не відбувалось. 

Розпорядником інформації також не вказано кількість проведених інформаційно-

просвітницьких заходів для населення спрямованих на протидію ТЛ та попередження 

нелегальної міграції та кількість охоплених осіб. Було лише додано коментар: «Через 

місцеві засоби масової інформації постійно проводилися інформаційно-просвітницькі 

кампанії з питань протидії торгівлі людьми та протидії домашньому насильству щодо 
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даних проблематик, зокрема інформування населення про запобігання ризикам потрапляння 

у такі ситуації та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів 

взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми та протидії домашньому 

насильству». 

Косівська РДА не надає інформацію про кількість проведених інформаційно–

просвітницьких заходів у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід, 

обласних тижнів правових знань  на рівні району. Розпорядник інформації інформує,  про 

розробку розпорядження райдержадміністрації Про проведення акції в рамках всесвітньої 

кампанії «16 днів проти насильства» та подає текст розпорядження. Одночасно, інформації, 

яка б стосувалася заходів з попередження торгівлі людьми у навчальних закладах не 

надано. 

Також бажає бути кращою  робота  з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми на території району. У 2019 році та першому півріччі 2020 року  не було 

виявленого жодної ОПТЛ. 

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ   РАЙОН 

В 2015 році розпорядженням Надвірнянської РДА від 12.03.2015 року № 53 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми затверджено  склад 

Міжвідомчої ради,  положення  про Міжвідомчу раду та план заходів міжвідомчої ради . Цим 

же розпорядженням координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   

щодо виконання розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління 

соціального захисту населення РДА.  

Впродовж моніторингового періоду на території Надвірнянського  району для забезпечення 

реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту населення району  діє  районна 

комплексна Програма соціального  захисту населення Надвірнянського  району на 2017-2021 

роки затверджена рішенням  Надвірнянської районної ради  від 16.03.2017 року № 340-

11/2017.   

Комплексна районна Програма соціального  захисту населення Надвірнянського району в 

переважній більшості  дублює заходи комплексної Програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області  на 2017-2021 роки. В таблиці нижче наведені   дані про  

фінансування заходів з протидії торгівлі на 2019-2020роки: 

 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020 рік 

тис грн. 

Розділ 5  «Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутрішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах» 

  

Пункт  7 «Надання  комплексної  допомоги  ВПО та В межах В межах 



34 

 

особам,які постраждали від торгівлі людьми  і 

насильства». 

кошторисних 

призначень  

кошторисних 

призначень 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення. 

  

Пункт 4. Виготовлення та розповсюдження 

інформаційної продукції з питань сім'ї, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності та інших 

питань соціального захисту населення 

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Пункт 5. Проведення широких  інформаційних кампаній 

серед населення, фестивалів, акцій з метою 

пропагування шанобливого ставлення до людей 

похилого віку, людей з обмеженими фізичними  

можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства та проведення 

оцінки ефективності цих заходів. 

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Пункт 6. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» 

з питань  соціального захисту населення, у тому числі  

протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної 

рівності 

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Розділ 7. Кадрова підготовка спеціалістів системи 

соціального захисту населення  і установ соціального 

обслуговування 

  

Пункт 1. Проведення навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи 

соціального захисту населення, центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді з питань соціального 

захисту населення, у тому числі з питань протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Пункт 2. Проведення семінарів, нарад, тренінгів з 

питань соціального захисту населення,  у тому числі з 

питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 

гендерної рівності  

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Пункт 3. Розробка методичних посібників з питань 

соціального захисту населення, у тому числі  протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

для спеціалістів органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

В межах 

кошторисних 

призначень  

В межах 

кошторисних 

призначень  

Листом від 10.07.2020 року № ЧО-19  Надвірнянська РДА інформує про виконання  заходів, 

які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі. У 2019 році на рівні РДА  було проведено 5 

засідань  Міжвідомчої  ради,  в тому числі на 3 засіданнях розглядались  питання  протидії 

ТЛ. У першому півріччі 2020 року засідання Міжвідомчої ради не проводилися.  

Надвірнянська РДА інформує про питання, які розглядалися під час засідань Міжвідомчих 

рад: 

• Протокол №1 засідання Міжвідомчої ради райдержадміністрації з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми: 
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- обговорення питання, щодо можливості проходження он-лайн навчання 

електронного курсу «Протидії торгівлі людьми» суб’єктами взаємодії у сфері 

протидії торгівлі людьми; 

- рекомендовано суб’єктам взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми пройти 

навчальний он-лайн електронний курс «Протидія торгівлі людьми» з метою 

навчання спеціалістів у рамках поширення Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

• Протокол №2 засідання Міжвідомчої ради райдержадміністрації з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми: 

- про надання пропозицій щодо проведення інформаційних кампаній з протидії 

торгівлі людьми; 

- рекомендовано суб’єктам взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми 

пропозиції щодо проведення інформаційної кампанії протидії торгівлі людьми 

з метою відзначення  Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня) та 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня). 

• Протокол №4 засідання Міжвідомчої ради райдержадміністрації з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми: 

- про проведення заходів щодо відзначення Європейського дня протидії торгівлі 

людьми; 

- рекомендовано суб’єктам взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми провести 

інформаційну кампанію з протидії торгівлі людьми протягом двох тижнів до 

європейського дня  протидії торгівлі людьми (18 жовтня). 

Надвірнянська РДА також інформує про проведення заходів для підвищення професійного 

рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, 

надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ.  

Протягом досліджуваного періоду Яцюк Л.Я. головний спеціаліст управління соціального 

захисту населення Надвірнянської РДА у 2019 році взяла участь у 6 заходах підвищення 

професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, у першому півріччі 2020 року у 2 заходах:  

• 4 березня 2019 року взяла участь у тренінгу в рамках реалізації про-екту «Впровадження 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі дітьми, в Івано-Франківській області»; 

• 26-28 березня 2019 року в м. Києві пройшла навчання на тематичному семінар  

„Протидія торгівлі людьми” для представників місцевих державних адміністрацій, 

відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми; 

• 12-13 квітня 2019 року у місті Івано-Франківськ відвідала ІІІ Міжнародний науково-

практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»; 

• 20 травня 2019 року успішно завершила онлайн курс «Протидія торгівлі людьми»; 
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• 22 травня 2019 року пройшла навчання на тематичному короткостроковому семінарі  

“Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії  торгівлі людьми 

в Україні. Ідентифікація осіб. Які постраждали від торгівлі людьми»; 

• 11 липня 2019 року взяла участь у тренінгу на тему «Механізм взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми». 

• 3 лютого 2020 року у м.Івано-Франківську пройшла тренінг на тему «Механізм 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому 

числі з дітьми в Івано-Франківській області»; 

• 4-5 червня 2020 року пройшла навчання за короткостроковою програмою підвищення 

кваліфікації“ Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії  

торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми». 

Варто відмітити, що в районі  проводиться   робота з попередження  потрапляння в ситуації з 

торгівлі людьм у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з 

питань протидії ТЛ для «груп ризику» проводиться на доброму рівні. За даними відповідей 

на запити про отримання публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році  було проведено 

17 заходів, якими охоплено 204 осіб та у першому півріччі 2020 року  проведено 5 

заходів, в яких прийняли участь 52 особи.  

Продовжує активну роботу в цьому напрямі Надвірнянська районна  філія Івано-

Франківського ОЦЗ,  працівниками якої проведено  у 2019 році  12 семінарів, а у першому 

півріччі 2020 року - 3 семінари для  безробітних осіб, які перебувають на обліку в ЦЗ. 

Працівники Надвірнянського РЦСССДМ    спільно з працівниками  УСЗН  РДА    

провели   у 2019 році  5 бесід, а  у першому півріччі 2020 – 2 бесіди з сім’ями, які 

опинилися в складних життєвих ситуація. 

Надвірнянська РДА  також інформує, що для жителів району в управлінні соціального 

захисту населення функціонує телефонна «гаряча лінія» для звернень громадян з питань 

торгівлі людьми за номером  телефону:(03475)26527. Також зазначається, що протягом 2019 

року та першого півріччя 2020 року звернень на телефонну «гарячу лінію» з питань 

торгівлі людьми не поступало.  

Розпорядник інформації інформує, що протягом 2019 року розповсюджено 183 

примірників інформаційно-освітньої продукції з питань протидії ТЛ, а саме:в освітніх 

закладах  району; в районній філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості; в 

центральній районній лікарні;  на зупинках  міського транспорту; на автовокзалі та 

залізничному вокзалі, в Переріслянській, Делятинській, Ланчинській ОТГ. Протягом 

першого півріччя 2020 року розповсюджено 45 примірників інформаційно-освітньої 

продукції з питань протидії ТЛ, а саме в освітніх закладах  району, в районній філії Івано-

Франківського обласного центру зайнятості, на зупинках  міського транспорту. 

Надвірнянська  РДА  інформує про  проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 

населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції.  У 2019 році  

проведено фахівцями профорієнтації Надвірнянської районної філії Івано-Франківського 

обласного центру зайнятості 12 семінарів на тему: «Нелегальна міграція, торгівля 

людьми та експлуатація дитячої праці» для безробітних громадян у кількості 184 чол.  

У першому півріччі 2020 року - проведено фахівцями профорієнтації Надвірнянської 
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районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості 3 семінарів на тему: 

«Нелегальна міграція, торгівля людьми та експлуатація дитячої праці» для безробітних 

громадян у кількості 46 чол. 

Надвірнянська РДА  інформує про проведення у навчальних закладах району лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо. Так у 2019 році було   проведено 

6 заходів, яким охоплено  265 учнів, зокрема: круглий стіл на тему: «Пепередження 

торгівлі людьми серед учнівської молоді», тренінг за програмою «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»,  конкурс серед учнівської молоді «Права та обов’язки 

громадян України», правознавча гра «В гостях у Феміди» за участі учнівської молоді,  

проведено серед учнів випускних класів тиждень права, конкурс серед учнівської молоді 

«Правничі ігри». У першому півріччі 2020 року  проведено  1 захід, в рамках якого 

охоплено 22 особи: тренінг на тему: «Виховання громадянина-патріота» для учнівської 

молоді. 

Не спостерігається прогресу в роботі за напрямом «Захист та допомога постраждалим від 

торгівлі людьми». У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району  не виявлено. 

 

РОГАТИНСЬКИЙ   РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Рогатинської РДА від 11.03.2015 року № 101 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління соціального  захисту 

населення РДА.  

Слід звернути увагу, що на території Рогатинського району для забезпечення реалізації 

ефективної політики у сфері соціального захисту населення району  діє  районна  Програма 

соціального  захисту населення   на 2017-2021 роки затверджена   рішенням  Рогатинської 

районної ради  від 22.12.2016 року № 140-6/2016.  Районна  Програма соціального  захисту 

населення в переважній більшості  спрямовано  на поліпшення соціального захисту 

населення  малозабезпечених, багатодітних сімей, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями  та ветеранів.  У 2019 -2020 роках  прогнозований бюджет  програми  в 

розмірі 508,00 тис грн. з районного бюджету та 138,00 тис грн. з  обласного бюджету. 

В районній програму соціального захист населення є двічі  посилання на проблематику 

торгівлі людьми  з наведенням  даних про   фінансування заходів з протидії торгівлі на 2019-

2020роки, зокрема: 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Розділ 5  «Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутрішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах» 

  

Надання  комплексної  допомоги  ВПО та особам,які 

постраждали від торгівлі людьми  і насильства. 

В межах  

кошторисних 

В межах  

кошторисних 
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призначень призначень 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення 

  

Впровадження програми виховної роботи з учнями 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів з питань протидії торгівлі людьми, насильства 

в сім’ї та гендерної рівності 

0,00 00,00 

Розділ  7.  Кадрова підготовка спеціалістів системи 

соціального захисту населення і установ соціального 

обслуговування громадян. 

  

Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань 

соціального захисту населення,  у тому числі з питань 

протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної 

рівності 

0,00 0,00 

Пункт 3. Розробка методичних посібників з питань 

соціального захисту населення, у тому числі  протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

для спеціалістів органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

В межах  

кошторисних 

призначень 

В межах  

кошторисних 

призначень 

Листом від 08.07.2020 року № 1600/01-38/05 Рогатинська  РДА інформує про виконання  

заходів з протидії торгівлі людьми, які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі. У 2019 

році на рівні РДА  було проведено 6 засідань  Міжвідомчої  ради, в т.ч -  під час  5 

засідань   розглядались питання  про проведену роботу у сфері протидії торгівлі людьми. 

У першому півріччі 2020 року було проведено 2 засідання Міжвідомчої ради, в т.ч.  на 

2 засіданнях розглядались питання  з протидії  торгівлі людьми. Під час засідань 

розглядалися такі питання:  

• про проведену роботу у сфері протидії торгівлі людьми протягом 2018 року: 

• про проведення інформаційних кампаній з протидії торгівлі людьми до 

(Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з 

(торгівлею людьми; 

• про проведення інформаційної кампанії до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 

людьми; 

• про проведення інформаційно - просвітницьких заходів до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми; 

• про виконання рішення Міжвідомчої ради облдержадміністрації з питань сім'ї, 

тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та 

протидії торгівлі людьми; 

• про проведену роботу у сфері протидії торгівлі людьми протягом 2019 року; 

• про проведення інформаційно - просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі 

людьми.  

На рівні Рогатинського району  у 2019 році та першому півріччі 2020 року  в заходах   з 

підвищення професійного рівня приймала участь відповідальна особа за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (Микитюк Г.Б.)  
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Зокрема, у 2019 році  було  спеціаліст УСЗН приймала участь у  у 5 навчальних заходах, 

а у першому півріччі 2020 року – у 3 навчальних заходах.  

• 12 квітня 2019 року у місті Івано-Франківськ приймала  участь у  ІІІ Міжнародному 

науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»; 

• 07.05.2019 року пройдено електронний курс «Протидія торгівлі людьми»  та отримано 

сертифікат. 

• 22 травня 2019 року участь у семінарі в обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,   органів  місцевого 

самоврядування,  державних підприємств, установ та організацій на тему «Механізм 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Ідентифікація осіб, постраждалих від торгівлі людьми. 

• 04 та 05 лютого 2020року, взяла участь у тренінгу який проводив БО «БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ» на тему; "Підвищення рівня кваліфікації посадових осіб, 

відповідальних за проведення процедури статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми». 

• 04-05 червня 2020року участь у семінарі в обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,   органів  місцевого 

самоврядування,  державних підприємств, установ та організацій на тему «Механізм 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Ідентифікація осіб, постраждалих від торгівлі людьми». 

Робота з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі людьми в районі  у вигляді  

проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп 

ризику» проводиться на низькому  рівні.  За даними   відповідей на запити про отримання 

публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році  було проведено 72 заходи, якими 

охоплено 259 осіб та у першому півріччі 2020  року  проведено 140  заходів для 161 

особи. Зокрема: 

•  2019 році: 60 бесід із сім'ями, які опинилися в СЖО,  3 круглих споли для 

студентської молоді (78 осіб), 6 тренінгів для дітей в ОТ «Опілля» (84 осіб),  перегляд 

фільму з подальшим обговоренням «Небезпечна гра» (25осіб); 

• У 2020 році: круглий стіл «Сім'я - простір без насилля» (5 породіль),  48 бесід із 

сім'ями, які опинилися в СЖО, 1 круглий стіл для жінок учасників АТО в клубі 

«Берегиня» (18 осіб), 90 індивідуальних телефонних консультацій.  

В Рогатинській районній філії Івано - Франківського обласного центру зайнятості проведено 

2 семінари на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції», в яких взяли участь 12 

безробітних громадян. 

Рогатинська РДА  також інформує, що у 2019 році  та першому півріччі 2020 року на рівні 

району не функціонували телефони «гарячої лінії» чи «телефони довіри». 

Розпорядник інформації інформує, що у 2019 році для жителів району було поширено 501 

примірник  інформаційних  матеріалів, у першому півріччі 2020 року – 200  примірників, 

зокрема: 

• буклет «Тенета торгівлі людьми» (розповсюджено серед сімей СЖО, жінок, молоді 

• до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на будівлі УСЗН розміщено банер з 

даної проблематики.  
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Варто відмітити про доволі успішну діяльність  з проведення інформаційно-

просвітницьких заходів для населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження 

нелегальної міграції.  Всі заходи проводились фахівцями із соціальної роботи Рогатинського 

РЦСССДМ в закріплених населених пунктах району У 2019 році   в районі було проведено 

37 заходів (748 осіб охоплено), а у першому півріччі 2020 року проведено 75 заходи (265 

особи охоплено), тому числі у  2019 році - 20 вуличних ігротек «Безпека твого життя» (290 

осіб), 5 інформаційно-просвітницьких акцій для молоді «Ні торгівлі людьми!» (250 осіб), 7 

заходів для студентів «Що треба знати, виїжджаючи за кордон»(196 осіб), 5 вуличних ігротек 

«Безпека твого життя (85 осіб), 5 інтерактивних лекцій  для студентів «Що треба знати, 

виїжджаючи за кордон» (120 осіб),  60 індивідуальних  телефонних консультувань в умовах 

карантину. 

З метою підвищення обізнаності громадян щодо проблеми торгівлі людьми управлінням 

соціального захисту населення підготовлено та розміщено на сайті райдержадміністрації 

статті:  

• у 2019 році - «Кожен постраждалий має право на допомогу!», «Протидія торгівлі 

людьми», «18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми»;  

• у 2020 році - «Протидія торгівлі людьми» та «Торгівля людьми - це не міф, це 

реальність». 

Представник управління соціального захисту населення брала участь у семінарах 

(22.07.2019р., 24.10.2019р.) з клієнтами Рогатинської районної філії Івано - Франківського 

центру зайнятості (безробітними) на тему: «Ризики нєлегальної трудової міграції» 

Достатньо уваги приділяється  проведенню інформаційних заходів для учнівської молоді у  

форматі лекцій, тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань, тощо.  Так, у  2019 році  

було проведено 55 заходів, в рамках яких охоплено 3382 особи, в першій половині 2020 

року – 30 заходів, 643 особи охоплені.  На базі навчальних закладів проводилися  

• інтерактивні лекції для старшокласників «Правила безпечної подорожі» Всі 

проводилися фахівцями з соціальної роботи роботи Рогатинського РЦСССДМ в в 

населених пунктах району; 

• шкільні конференції «Знай свої права» проводилися у   закладах загальної середньої 

освіти району в період  з 9 по 13 грудня 2019 року; 

• брейн-ринги з учнями 9-11 класів «Статуси і ролі в соціумі: правовий аспект» у 

закладах загальної середньої освіти району (гімназії, ліцеї). 

Незважаючи на велику кількість проведених просвітницьких заходів, бажає бути кращою  

робота  з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми на території 

району. У 2019 році та першому півріччі 2020 року  не було виявленого жодної ОПТЛ. 

 

РОЖНЯТІВСЬКИЙ  РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Рожнятівської РДА від 23.03.2015 року № 50 «Про 

Міжвідомчу  раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» затверджено  склад 

Міжвідомчої ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням 

координацію роботи Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання 

розпоряджень  покладено  на відповідального виконавця -  управління соціального захисту 
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населення РДА. Виконавець раз у півріччя до 10 числа місяця, що наступає за звітним 

періодом, зобов’язаний  цим же розпорядженням інформувати  ДСП ОДА  про проведену 

Міжвідомчою радою роботу. 

Слід звернути увагу, на території Рожнятівського району для забезпечення реалізації 

ефективної політики у сфері соціального захисту населення району  діє  районна комплексна 

Програма соціального  захисту населення Рожнятівського району на 2017-2021 роки. 

Комплексна районна Програма соціального  захисту населення Рожнятівського  району в 

переважній більшості  дублює заходи комплексної програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області  на 2017-2021 рок та передбачає проведення заходів  з  протидії 

торгівлі людьми та організації  надання допомоги ОПТЛ.   

В таблиці нижче наведені дані про заплановані показники  фінансування заходів з протидії 

торгівлі на 2019-2020 роки з районного бюджету: 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Розділ 5  «Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутрішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах» 

  

Пункт  7 «Надання  комплексної  допомоги  ВПО та 

особам,які постраждали від торгівлі людьми  і 

насильства». 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення. 

  

Пункт 4. Виготовлення та розповсюдження 

інформаційної продукції з питань сім'ї, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності та інших 

питань соціального захисту населення 

10,00 10,00 

Пункт 5. Проведення широких  інформаційних кампаній 

серед населення, фестивалів, акцій з метою 

пропагування шанобливого ставлення до людей 

похилого віку, людей з обмеженими фізичними  

можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства та проведення 

оцінки ефективності цих заходів. 

50,00 50,00 

Пункт 6. Впровадження програми виховної роботи з 

учнями загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї та гендерної рівності 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Пункт 8. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» 

з питань  соціального захисту населення, у тому числі  

протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної 

рівності 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Розділ  7.  Кадрова підготовка спеціалістів системи 

соціального захисту населення і установ соціального 

обслуговування громадян. 

  



42 

 

Пункт 1. Проведення навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи 

соціального захисту населення, центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді з питань соціального 

захисту населення, у тому числі з питань протидії 

торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності 

20,00 20,00 

Пункт 2. Проведення семінарів, нарад, тренінгів з 

питань соціального захисту населення,  у тому числі з 

питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 

гендерної рівності 

30,00 30,00 

Пункт 4. Включення до програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з 

питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї, гендерної рівності. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Листом від 06.07.2020 року № ЧО-17  Рожнятівська  РДА інформує про виконання  заходів у 

сфері протидії торгівлі людьми, які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі. У 2019 році 

на рівні РДА  було проведено 4 засіданнь  Міжвідомчої  ради, на кожному з  яких 

розглядались питання протидії ТЛ, у першому півріччі 2020 році – 2 засідання 

міжвідомчої ради, в тому числі на  1засіданні розглядались  питання  протидії ТЛ. Під 

час засідань  обговорювались питання:  

• «Про співпрацю служб щодо попередження насильства в сім’ї, посилання роботи у 

сфері протидії торгівлі людьми, та гендерної рівності»;  

• «Про проведення заходів щодо посилення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи 

у сфері протидії торгівлі людьми, з метою подолання проблеми дитячого 

жебракування та трудової експлуатації всередині країни»;підготовка плану заходів до 

проведення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми(30 липня). 

Прийняті рішення: проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу по даному питанню. 

Рожнятівська РДА також інформує про  участь відповідальних осіб  у заходах з метою  для 

підвищення професійного рівня спеціалістів, зокрема у 2019 році 3 державних службовців 

УСЗН  РДА прйняли участь участь у 4 навчальних заходах, а у  першому півріччі 2020 

року  таких заходів  не відбувалось: 

• 27-28 лютого 2019 року  спеціаліст Полицька Г.  приймали участь  тренінгу  з 

підвищення кваліфікації посадових осіб,  відповідальних  за проведення  процедури  

встановлення статусу  особи, яка постраждала від торгівлі людьми в рамках проекту 

«Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії людьми, в тому числі і дітьми в Івано-Франківській області, 

організованому БО «БФ «Карітас Івано- Франківськ УГКЦ» спільно з ДСП  Івано - 

Франківської ОДА; 

• 12-13  квітня 2019 року начальник УСЗН РДА Мельник Б. та  спеціаліст  УСН РДА   

Попіна Р. приймали  участь у  ІІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі 

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», м. Івано-Франківськ: 

• 22 травня 2019 року спеціаліст УСЗН РДА Попіна Р. пройшла  навчання на 

тематичному  короткостроковому семінарі «Механізм взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми» на базі Івано-Франківського обласного центру  
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перепідготовки та підвищення  кваліфікації  працівників  органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних установ і організацій; 

• спеціаліст УСЗН РДА Попіна Р. у 2019 році успішно завершили онлайн-курс 

«Запобігання торгівлі людьми» та отримала сертифікат. 

Рожнятівська РДА інформує про проведення роботи з попередження  потрапляння в ситуації 

з торгівлі людьми в районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід. 

Зазначено, що працівниками Рожнятівської районної філії Івано-Франківського ОЦЗ спільно 

з працівниками УСЗН РДА у  2019 році  було проведено 12 заходів, якими охоплено 228 

осіб та у першому півріччі 2020 року  проведено 2 заходів для 39 осіб (форма проведених 

заходів - семінари, засідання круглого столу за участю суб’єктів соціальної роботи, лекції 

для внутрішньо переміщених осіб, тренінги, бесіди). 

Рожнятівська  РДА  також інформує, що для жителів району діє  3 лінії  телефону «гарячої 

лінії» на базі УСЗН РДА, ССД РДА та Рожнятівського  РЦСССДМ. Графік роботи з 8.00 

год. до 17.15 год. Інформації  про кількість  вхідних дзвінків та телефон «гарячої лінії» 

не  надано. 

Впродовж моніторингового  періоду на рівні району не здійснювались заходи з 

виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії ТЛ, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ. 

Відповідаючи на питання про проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 

населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції,  розпорядник 

інформації вказує, що за сприяння РЦСССДМ в районному часописі надруковано статтю на 

тему: «Торгівля людьми. Кожен має право на допомогу» . 

Інформуючи про проведення у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід, обласних 

тижнів правових знань тощо на рівні  Рожнятівського району   розпорядник інформації не 

надає інформації щодо кількості проведених заходів, але зазначає кількість учасників 

заходів, зокрема вказує,  що у  2019 році  інформаційними заходами охоплено 98 осіб, а у 

першому півріччі 2020 року 26 осіб. заходи для учнівської молоді.  Тематика проведених 

заходів:  

• лекційні заняття на тему: «Торгівля людьми - сучасний прояв рабства»; тренінгові 

заняття - «Ви-не для продажу»;  

• години спілкування - «Торгівля людьми - грубе порушення прав громадянина», 

«Безпечне працевлаштування», «Що таке торгівля людьми і чому вона продовжує 

існувати?», «Туристична подорож за кордон», «Рабство. Чи існує воно сьогодні?», 

«Як зберегти себе від пастки рабства?»; 

•  інформаційний семінар «Як не стати жертвою торгівлі людьми»; 

• відео лекторій «Життя на продаж»; 

• перегляд кінофільмів - «Станція призначення ЖИТТЯ», «Запобігання торгівлі людьми 

та експлуатація дітей»;  

• флешмоб - «Людина не товар»;  

• інформаційна акція - «Торгівля людьми. Міф чи реальність?». 

У 2019 році  на території Рожнятівського району була ідентифікована  1 ОПТЛ, яка 

звернулась до відповідальної особи  управління соціального захисту населення   

Рожнятівської РДА  з метою  встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
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людьми. Рішенням Мінсоцполітики  особі  був встановлений  статус терміном на 2 роки. 

Інформацію про надання соціальних послуг та матеріальної допомоги даною особи, що 

отримали статус особи, що постраждала від ТЛ, розпорядником не надано. 

 

СНЯТИНСЬКИЙ   РАЙОН 

В 2015 році  розпорядженням  Снятинської РДА від 28.04.2015 року № 130 «Про Міжвідомчу  

раду райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми затверджено  склад Міжвідомчої 

ради та положення  про Міжвідомчу раду. Цим же розпорядженням координацію роботи 

Міжвідомчої ради  та узагальнення інформації   щодо виконання розпоряджень  покладено  

на відповідального виконавця -  управління соціального захисту населення РДА. Виконавець 

раз у півріччя до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом, зобов’язаний  цим же 

розпорядженням інформувати  ДСП ОДА  про проведену Міжвідомчою радою роботу. 

На території Снятинського району для забезпечення реалізації ефективної політики у сфері 

соціального захисту населення району  діє  районна комплексна програма соціального  

захисту населення Снятинського району на 2017-2021 роки, затверджена   рішенням  

Снятинської районної ради  від 09.02.2017 року № 287-10/2017.  Комплексна районна 

Програма соціального  захисту населення Снятинського  району в переважній більшості  

дублює заходи комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської 

області  на 2017-2021 роки. В таблиці нижче наведені   дані про  фінансування заходів з 

протидії торгівлі на 2019-2020роки 

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019 рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Розділ 5  «Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутрішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах» 

  

Пункт  7 «Надання  комплексної  допомоги  ВПО та 

особам, які постраждали від торгівлі людьми  і 

насильства». 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення. 

  

Пункт 4. Виготовлення та розповсюдження 

інформаційної продукції з питань сім'ї, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності та інших 

питань соціального захисту населення 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет  

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Пункт 5. Проведення широких  інформаційних кампаній 

серед населення, фестивалів, акцій з метою 

пропагування шанобливого ставлення до людей 

похилого віку, людей з обмеженими фізичними  

можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства та проведення 

оцінки ефективності цих заходів. 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Пункт 6. Впровадження програми виховної роботи з Згідно рішень Згідно рішень 
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учнями загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї та гендерної рівності 

про районний 

бюджет 

про районний 

бюджет 

Пункт 7. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» 

з питань  соціального захисту населення, у тому числі  

протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної 

рівності 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Пункт  8 Проведення семінарів, нарад, тренінгів з 

питань соціального захисту населення,  у тому числі з 

питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, 

гендерної рівності  

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Згідно рішень 

про районний 

бюджет 

Листом від 10.07.2020 року № Ч-34/14  Снятинська РДА інформує про виконання  заходів, 

які здійснювались суб’єктами НМВ  в районі, зокрема: 

У 2019 році на рівні РДА  було проведено 4 засідання  Міжвідомчої  ради, у першому 

півріччі 2020 року засідання Міжвідомчої ради не проводились. Під час засідань 

Міжвідомчих рад  у 2019 році на кожному із них розглядались  питання  протидії ТЛ, в тому 

числі: 

• 14.03.2019 року на засіданні Міжвідомчої ради піднімалось дуже важливе питання  

щодо організації роботи щодо виявлення постраждалих та надання їм допомоги; 

проблема виявлення, ідентифікація потерпілих;  Рішення  Міжвідомчої ради  також 

дивує своїм формулюванням: «Вирішили: що проблемою, яка найбільш заважає 

наданню допомоги постраждалим, є психологічний фактор: «людям соромно 

звертатися, психологічні бар’єри», у зв’язку з цим підкреслювалась надзвичайна 

важливість завоювання довіри у відносинах з даною категорією людей» 

• 31.05.2019 року  на засіданні Міжвідомчої ради обговорювалось  питання підготовки 

плану заходів до проведення інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми з 

метою відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня). Рішення 

прийняте у дусі попередніх рішень, коли наголошується на важливості проведенні 

роботи, але не  відбувається її планування та  призначення  відповідальних за 

виконання: «Вирішили:  що необхідно проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу та  підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну 

проблему торгівлі людьми і привертати увагу до тяжкого становища жінок, 

чоловіків і дітей, які постраждали від цього злочину» 

• 13.09.2019 року  на засіданні Міжвідомчої ради обговорювалось  наступні питання ! 
1) допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми, структурних підрозділів, 

відповідальні за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми «Вирішили: всі учасники погодились з необхідністю тісної 

співпраці державних органів, взаємного інформування сторін із дотриманням 

принципу конфіденційності, чіткого розподілу відповідальності та повноважень, 

упорядкованісті і узгодженості дій»; 2)проведення організаційних заходів щодо 

підготовки інформаційної кампанії до Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми(18 жовтня 2019 року.  «Вирішили: що, необхідно всім  структурним 

підрозділам Міжвідомчої Ради активно долучитися до проведення інформаційної 

кампанії…»; 3) Домашнє насильство, як виштовхуючий фактор трудової міграції та 

торгівлі людьми. «Вирішили: заплановано заходи по боротьбі із домашнім 

насильством та недопущення випадків торгівлі людьми. Так, як на даний час 

дискримінація жінок має місце в економічній, політичній, культурних сферах 

нашого життя, та особливо в повсякденному житті, є необхідність проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань гендерної рівності, попередження 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та інформування жінок про те, що 

вони мають права та повинні їх використовувати. 
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• 02.12.2019 року на засіданні Міжвідомчої ради обговорювалось  питання Виявлення 

та ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом посилення 

співпраці з правоохоронними органами та соціальними службами. 

«Вирішили:усвідомлюючи підвищення ризиків торгівлі людьми та відповідні 

наслідки для населення, всі учасники погодились з необхідністю покращення 

міжвідомчої співпраці, взаємного інформування сторін із дотриманням 

принципу конфіденційності та злагодженої відповіді на нові загрози у сфері 

торгівлі людьми» 

Снятинська РДА також інформує про проведення заходів для підвищення професійного 

рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, 

надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ. У 2019 році з метою підвищення свого 

професійного рівня,  спеціалісти району приймали участь у  5 навчальних заходах, 

зокрема: 

• Матейчук Галина Іванівна, головний спеціаліст юрисконсульт, Редько Галина 

Василівна, головний спеціаліст управління соціального захисту населення 

Снятинської районної державної адміністрації 12-13 квітня 2019 року приймали 

участь у III Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній 

міграції та торгівлі людьми» м.Івано-Франківськ; 

• Редько Галина Василівна, головний спеціаліст управління соціального захисту 

населення Снятинської районної державної адміністрації 28 травня 2019 року 

пройшла електронний курс «Протидія торгівлі людьми»; 

• 05.06.2019 року 20 державних службовців структурних підрозділів РДА та державних 

установ району пройшли тренінг для суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми в рамках реалізації проекту «Впровадження 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі в Івано-Франківській області»; 

• Каравацька Алла Романівна, директор РЦСССДМ та Зеленко Марія Іванівна, 

провідний фахівець із соціальної роботи 24 лютого 2019 року успішно завершили 

онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми»; 

• Працівники управління соціального захисту населення Снятинської РДА: Миронюк 

Уляна Григорівна, начальник управління,  Матейчук Галина Іванівна, головний 

спеціаліст юрисконсульт, Стусик Надія Миколаївна, начальник відділу; Качмарська 

Надія Мирославівна, провідний спеціаліст Служби у справах дітей 

райдержадміністрації; Ткачук Валентина Михайлівна, начальник Снятинський 

районний сектор управління Державної міграційної служби України в Івано-

Франківській області; Перекліта Оксана Василівна, головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації; Захарук Руслан Васильович, провідний фахівець 

профорієнтації Снятинської районної філії Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості; Шокалюк Людмила Михайлівна, старший інспектор ювенальної превенції 

Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП В Івано Франківській області; працівники 

Комунального некомерційного підприємства «Снятинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги: Федусів Андрій Ярославович, заступник 

директора з медичного обслуговування населення; Матійчук Зорина Миколаївна, 

юрисконсульт; Дмитрієв Олег Вікторович інженер з охорони праці 05.07.2019 року 

пройшли тренінг для суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії 
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торгівлі людьми в рамках реалізації проекту «Впровадження Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, в тому числі в Івано-Франківській області» проведений працівниками БО 

«БФ « Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» в приміщенні Снятинської 

райдержадміністрації. 

У 2020 році з  метою підвищення свого професійного рівня,  спеціалісти району приймали 

участь у  2 навчальних заходах, зокрема: 

• Редько Галина Василівна, головний спеціаліст управління соціального захисту 

населення Снятинської районної державної адміністрації 04-05 лютого 2020 року 

пройшла тренінг з підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за 

проведення процедури встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми 

в рамках реалізації проекту «Впровадження Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі 

дітьми, в Івано-Франківській області» в  м.Івано-Франківськ; 

• Працівники управління соціального захисту населення Снятинської РДА: Стусик 

Надія Миколаївна, начальник відділу, Редько Галина Василівна, головний спеціаліст, 

Завитик Надія Генадіївна, головний спеціаліст; працівники Снятинського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: Каравацька Алла Романівна, 

директор, Гаврилюк Ірина Сергіївна, заступник директора, Жара Наталія Василівна, 

головний бухгалтер, Том’юк Сюзанна Михайлівна, провідний фахівець із соціальної 

роботи, Ілітич Тетяна Сергіївна, фахівець із соціальної роботи 04-05 червня пройшли 

навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізм 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Ідентифікація постраждалих від торгівлі людьми» в комунальному навчальному 

закладі «Івано-Франківськівський обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». 

Варто відмітити, що  робота з попередження  потрапляння в ситуації з торгівлі людьми в 

районі  у вигляді  проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань 

протидії ТЛ для груп ризику проводиться на низькому рівні.  За даними   відповідей на 

запити про отримання публічної інформації,  зазначено, що у  2019 році  було проведено 5 

заходи, якими охоплено 49 осіб: у РЦСССДМ проведено відео-лекції «Життя на продаж» 

для осіб, які перебувають на обліку в ЦЗ, як безробітні. У першому півріччі 2020 року  

проведено заходи не проводилися. 

Снятинська РДА  також інформує, що для жителів району діє телефон «гарячої лінії»; в 

засобах масової інформації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

з питань протидії торгівлі людьми, а також вказуються номера телефонів, на які можна 

звернутися з приводу отримання допомоги для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, в 

тому числі вказано номер телефону управління соціального захисту населення Снятинської  

РДА (0342)2-50-63.  Інформації  про кількість  вхідних дзвінків та телефон «гарячої 

лінії» та телефон довіри» не  надано. 

Снятинська РДА не інформує про кількість виготовленої та поширеної інформаційно-

освітньої продукції з питань протидії ТЛ, підвищення рівня обізнаності населення щодо 
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ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ.  Відповідаючи на дане питання, розпорядник 

інформації надає наступний коментар: «11 липня 2019 року, у зв’язку з відзначенням 

Всесвітнього дня  протидії торгівлі людьми (30 липня) та з метою підвищення обізнаності 

громадян щодо проблеми торгівлі людьми і  щодо прав постраждалих від торгівлі людьми,  

працівниками  управління соціального захисту населення Снятинської  РДА та   

Снятинського  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 

вуличну акцію, під час якої було здійснено розповсюдження буклетів з даної проблематики і 

ознайомлено людей з ризиками потрапляння в тенета торгівлі людьми». 

Снятинська  РДА  інформує про  проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 

населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції.  У 2019 

році   в районі було проведено 8 заходів (308 осіб охоплено), а у першому півріччі 2020 

року проведено 1 захід, кількість охоплених  осіб  не вказана. Також зазначається, що 

управлінням соціального захисту населення Снятинської РДА постійно проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота з питань попередження торгівлі людьми й доступу 

постраждалих осіб до послуг у сфері протидії торгівлі людьми, ідентифікації жертв торгівлі 

людьми та їх прав на отримання допомоги шляхом розміщення інформації в соціальній 

мережі facebook управління соціального захисту населення Снятинської РДА, на офіційних 

веб-сайтах Снятинської районної державної адміністрації, районної ради та міської ради, 

засобах масової інформації. 

В управлінні соціального захисту населення  Снятинської РДА для органів місцевого 

самоврядування проводились семінари «Про забезпечення жителів Снятинського району 

субсидіями, пільгами на оплату житлово-комунальних послуг та іншими соціальними 

виплатами», на яких розглядалися питання щодо заходів спрямованих на протидію торгівлі 

людьми та протидії домашньому насильству. 

РЦСССДМ здійснює пблікації у соцмережі Фейсбук  «Протидій торгівлі людьми», «STOP 

traffiching»; впродовж моніторингового періоду  проведено вуличні акції на теми: 

• «Їдеде закордон – подбайте про власну безпеку»; 

• «Безвіз - обирай безпеку», «Подбайте про безпеку»; 

• «Кожен постраждалий має право на допомогу»; 

• «18 жовтня  - Європейський день боротьби з торгівлею людьми»; 

• «Як отримати статус особи постраждалої від торгівлі людьми. 

Снятинська РДА  інформує про проведення у навчальних закладах району лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо. У 2019 році проведено 5 заходів, 

у яких взяли участь 148 учнів: квест-гра  «Лабіринт можливостей» студенти Снятинського 

коледжу ПДАТУ, бесіди для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на теми  «Що таке 

торгівля людьми», «Не стань жертвою ТЛ». В закладах загальної середньої освіти  району 

класними керівниками, педагогами-організаторами, соціальними педагогами проведено 

просвітницько-профілактичні заходи на теми: «Запобігання торгівлі людьми», «Боротьба з 

торгівлею людьми» та «Не стань жертвою торгівлею людьми». Також в шкільних бібліотеках 

здійснювалося оформлення у шкільних бібліотеках тематичних виставок. У першому 

півріччі 2020 року інформаційні заходи на тему протидії торгівлі людьми не 

проводилися. 

Не спостерігається прогресу в роботі за напрямом «Захист та допомога постраждалим від 

торгівлі людьми». У досліджуваному періоді, ОПТЛ  на території району  не виявлено. 
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ТИСМЕНИЦЬКИЙ  РАЙОН  

В 2015 році  розпорядженням  Тисменицької РДА від 23.02.2015 року № 64 «Про внесення 

змін  до  розпорядження РДА від 31.10 2013 року № 515» затверджено новий склад 

Міжвідомчої  ради райдержадміністрації  з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми». 

Для  забезпечення реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту населення 

Тисменицького району  діє  районна комплексна Програма соціального  захисту населення 

Тисменицького району  на 2016-2020 роки, затверджена   рішенням  Тисменицької районної 

ради  від 25.12.2016 року. При проведенні аналізу Програми було виявлено, що формування  

комплексної ефективної політики у сфері протидії торгівлі людьми на рівні району не є 

пріоритетним для місцевої влади, оскільки  очікувані результати  Програми не прогнозують  

на рівні району за результатами виконання заходів програми досягнення  наступних 

позитивних змін сфері протидії торгівлі людьми. У 2019 році - І півріччі 2020 року УСЗН 

Богородчанської РДА не проводилась робота щодо ініціювання включення заходів з протидії 

торгівлі людьми та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, до 

районної програми соціального захисту населення. 

Листом від 16.07.2020 року № 1191/09-25Тисменицька РДА  в довільній формі, не 

дотримуючись запропонованої форми, інформує про виконання  заходів, які здійснювались 

суб’єктами НМВ  в районі. Розпорядник інформації на запитання «Проведення засідань 

районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства в 

сім’ї та протидії ТЛ» не надає  відповіді про кількість  засідань Міжвідомчої ради  у 

2019 році та  першому півріччі 2020 року загалом, а також про кількість засідань,  під час 

яких  розглядалися питання з протидії торгівлі людьми. 

Розпорядник інформації не надає жодної інформації про проведення  заходів для 

підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та 

функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері 

протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ. 

Розпорядник інформації  на запитання  про проведення семінарів, круглих столів, лекцій, 

бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп ризику» надає відповідь, що:  

• в управлінні соціального захисту населення розміщено банер, інформаційні листівки, 

плакати для інформування населення; 

• відправлено листи головам виконавчих комітетів міської і сільських рад та головам 

об’єднаних територіальних громад в якому рекомендувалося розмістити в своїх 

установах інформаційні плакати; 

• розміщено електронний примірник інформаційної листівки «Безпека людини понад 

усе!» на сайті Тисменицької районної державної адміністрації, з метою широкого 

інформування населення про правила безпечної поведінки в умовах світової пандемії 

коронавірусу, зазначену інформацію у друкованому вигляді розміщено на стендах та 

при вході в управління соціального захисту населення, на інформаційних дошках у 

приміщеннях магазинів м. Тисмениця та на ринку.  

• 21 червня 2019 року в районному центрі зайнятості проведено семінар на тему 

«Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої 

праці». 
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З відповіді на запит про отриманні публічної інформації отримуємо інформацію,   що в 

УСЗН РДА працює телефон «гарячої лінії» для звернення громадян постраждалих від 

торгівлі людьми. Номеру телефону та  кількісних даних щодо  вхідних дзвінків та 

наданих консультацій розпорядником інформації не надано.  

Кількісні показники  про проведені заходи та  про  кількість  охоплених  осіб не вказуються, 

що дозволяє припустити, що  у 2019 році – першому півріччі 2020 року  заходи з метою 

виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії ТЛ, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію ТЛ, на рівні 

району  не проводились. 

Тисменицька РДА інформує про  проведення  інформаційно-просвітницьких заходи для 

населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції, зокрема 

повідомляє, що  в ефірі телебачення «Тисмениця» безоплатно розміщені рекламні 

ролики на тему: «Дитяче жебракування» та «Трудова експлуатація». 

Інформаційно – просвітницьких заходів у навчальних закладах району, лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань  на рівні району у 2019 році – першому 

півріччі 2020 року не проводилися. 

Також бажає бути кращою  робота  з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми на території району. У 2019 році та першому півріччі 2020 року  не було 

виявленого жодної ОПТЛ. 

 

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН 

В  Тлумацькому районі в досліджуваному періоді діє районна комплексна програма  

соціального  захисту населення Тлумацького району Івано-ранківської області на 2017-

2021роки, затверджена розпорядженням Тлумацької районної ради  від 23 грудня 2016 року 

№ 168-09/16. 

Серед основних проблем, на розв’язання  яких спрямована Програма, є і питання  протидії 

торгівлі людьми, зокрема зазначається, що на території району недостатній рівень активності 

громадських організацій та залучення їх до реалізації в районі державної політики у сфері 

соціального захисту населення. Комплексна районна Програма соціального  захисту 

населення Снятинського  району в переважній більшості  дублює заходи комплексної 

програми соціального захисту населення Івано-Франківської області  на 2017-2021 роки. В 

таблиці нижче наведені дані про  фінансування заходів з протидії торгівлі на 2019-2020 роки.  

Заходи 

Розмір фінансування заходів 

2019рік 

тис грн.. 

2020рік 

тис грн. 

Розділ 5  «Соціальний захист та підтримка 

багатодітних, малозабезпечених сімей,сімей 

внутрішньо переміщених громадян, осіб, які 

постраждали від  торгівлі людьми, насильства,  та 

інших сімей, які перебуваюсь у складних життєвих  

обставинах» 

  

Пункт  7 «Надання  комплексної  допомоги  ВПО та В межах В межах 
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особам,які постраждали від торгівлі людьми  і 

насильства». 

кошторисних 

призначень 

кошторисних 

призначень 

Розділ 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно соціального захисту населення. 

  

Пункт 4. Розповсюдження інформаційної продукції з 

питань сім'ї, протидії торгівлі людьми, насильству в 

сім'ї, гендерної рівності та інших питань соціального 

захисту населення 

90,00 100,00 

Пункт 5. Проведення широких  інформаційних кампаній 

серед населення, фестивалів, акцій з метою 

пропагування шанобливого ставлення до людей 

похилого віку, людей з обмеженими фізичними  

можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі 

людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства та проведення 

оцінки ефективності цих заходів. 

250,00 250,00 

Пункт 6. Впровадження програми виховної роботи з 

учнями загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, 

насильства в сім’ї та гендерної рівності 

В межах 

кошторисних   

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Пункт 7. Створення соціальних роликів про підтримку 

соціально-незахищених категорій населення і 

позитивний  досвід виховання дітей у багатодітних 

сім»ях та інших соціальних роликів 

80,00 80,00 

Пункт 8. Забезпечення функціонування «гарячих ліній» 

з питань  соціального захисту населення, у тому числі  

протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної 

рівності 

В межах 

кошторисних   

призначень 

В межах 

кошторисних   

призначень 

Листом від 08.07.2020 року № 142 Тлумацька РДА  інформує, про реалізацію  заходів із 

протидіїі торгівлі людьми у 2019 році - першому півріччі 2020 року.  У 2019 році на рівні 

РДА  було проведено 4 засідання  Міжвідомчої  ради, в тому числі засідань, на яких 

розглядались питання протидії ТЛ – 1; у першому півріччі 2020 року  1 засідання 

Міжвідомчої ради, під час якого розглядалися питання протидії торгівлі людьми. Під 

час засідань розглядалися питання проведення інформаційно просвітницьких заходів на 

відповідний рік щодо питання запобігання торгівлі людьми. 

На рівні району  проводяться заходи з підвищення професійного рівня спеціалістів УСЗН 

РДА, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що 

постраждали від ТЛ. Впродовж 2019 року було проведено 4 навчальні заходи. У 

навчальних заходах, проведених протягом 2019 року, участь приймали відповідальні 

спеціалісти УСЗН, РЦСССДМ та служби у справах дітей РДА. Заходи охоплювали  від 20 до 

30 осіб, суб’єктів НМВ  на рівні району. 

Розпорядник інформації зазначає, що навчальні заходи проводились БО БФ «Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ» (в Івано-Франківську та виїзний тренінг в м.Тлумач) та центром 

підвищення кваліфікації державних службовців в м. Івано-Франківськ. Додатково 

інформуємо, що відповідальним працівником управління було пройдено відповідне навчання 
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на WEB-сайті Ctcourse.org.ua. Протягом І півріччя 2020 року навчання не проводилось у 

зв’язку з карантинними обмеженнями. 

Розпорядник інформації інформує про проведення семінарів, круглих столів, лекцій, 

бесід, тренінгів з питань протидії ТЛ для «груп ризику». У відповіді  на запит про 

отримання публічної інформації  зазначено, що у  2019 році  було проведено 25 заходів, 

участь у заходах приймали 5-30 учасників та у першому півріччі 2020 року  проведено 4 

заходи, участь у яких приймали 3-10 осіб. Тлумацька філія Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості проводить щомісячні семінари для безробітних осіб, на яких піднімається 

питання запобігання торгівлі людьми (як не потрапити в трудове рабство).  РЦСССДМ 

проводить бесіди на відповідну тематику з сім’ями які опинилися в СЖО. Відповідальним 

працівником УСЗН проводились зустрічі на відповідну тематику з ВПО району.  У зв’язку з 

карантинними обмеженнями у І півріччі зазначені заходи проводились дистанційно (Zoom, 

Skype, Viber). 

Розпорядник інформації зазначає, що 2 телефони «гарячої лінії» працюють на базі 

управління соціального захисту на РЦСССДМ. Відповідним працівником ведеться журнал 

обліку наданих консультацій. Однак, кількість звернень та наданих консультацій не вказано.  

Тлумацька РДА інформує, що протягом 2019 року УСЗН РДА отримано від ДСП ОДА 

близько 400 примірників інформаційних матеріалів щодо питання торгівлі людьми. 

Отримані матеріали були розповсюджені в населених пунктах району та місцях масово 

скупчення людей (аптеки, лікарня, автовокзал, будинок культури). Протягом першого 

півріччя 2020 року на власному обладнанні було надруковано близько 50 примірників 

інформаційних матеріалів. 

Розпорядник інформації  інформує про проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

для населення, спрямованих на протидію ТЛ та попередження нелегальної міграції.  У 

2019 році   в районі було проведено 4 заходи (кожен захід охоплював від 200 до 300 осіб). 

РЦСССДМ спільно з представником безоплатної правової допомоги проводилась 

роз’яснювальна робота у місцях масового скупчення населення (ринок, центр міста). 

Протягом першого півріччя 2020 року заходи не проводилось у зв’язку з карантинними 

обмеженнями. 

Тлумацька РДА  інформує про проведення у навчальних закладах району лекцій, 

тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань тощо.  У 2019 році  було проведено 8 

заходів, кількість учасників на кожному заходів налічувала від 30 до 80 осіб залежно від 

місця проведення. Відповідальними працівниками РЦСССДМ та УСЗН протягом 2019 року 

проводились бесіди зі школярами району. Однією з тем була також «Як не стати жертвою 

торгівлі людьми?». Протягом І півріччя 2020 року заходи не проводилось у зв’язку з 

карантинними обмеженнями. 
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Таблиця  1. 

Інформація про  розміри фінансування заходів з  протидії торгівлі людьми 

з обласного та  районних бюджетів в 2019 році та І півріччі 2020 року 

 

 Підвищення рівня роботи у сфері 

протидії торгівлі людьми 

Запобігання торгівлі людьми, її 

первинна профілактика  

 

Захист та допомога постраждалим 

від торгівлі людьми 

Назва ОДА, РДА Фінансування в 

2019 році, тис. 

грн. 

Фінансування в І 

півріччі 2020 року, 

тис. грн 

Фінансування в 

2019 році, тис. грн. 

Фінансування в І 

півріччі 2020 року, 

тис. грн 

Фінансування в 

2019 році, тис. грн. 

Фінансування в І 

півріччі 2020 року, 

тис. грн 

Заплан

овано 

Виділ

е-но 

Викор

и-стано 

Заплано

вано 

Виділе-

но 

Викори-

стано 

Заплан

овано 

Виділе-

но 

Викори

-стано 

Заплан

овано 

Виділе-

но 

Викори

-стано 

Заплан

овано 

Виділе-

но 

Викори

-стано 

Заплан

овано 

Виділе-

но 

Викори

-стано 

Івано-Франківська 

ОДА 

      30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Богородчанська РДА  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Верховинська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Галицька РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Городенківська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Долинська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калуська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коломийська РДА 0 0 0 0 0 0 2,8 2,8 2,8 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 

Косівська РДА       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Надвірнянська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рогатинська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рожнятівська РДА 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Снятинська РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тисменицька РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тлумацька РДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього 0 0 0 0 0 0 42,8 32,8 32,8 10,9 0,90 0,9 10 0 0 10 0 0 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Ресурсне забезпечення заходів з протидії торгівлі людьми в рамках обасної та  

районних Програм соціального  захисту  населення. 

Обсяги  ресурсного забезпечення заходів з протидії торгівлі людьми у наявній обласній та  

районних Програмах соціального  захисту  населення не відповідають реальним потребам, 

що знижує ефективність державної політики в Івано-Франківській області.  

Впродовж періоду, який підлягає моніторингу,  фінансування  заходів  з запобігання торгівлі 

людьми здійснювалось  тільки на рівні ДСП Івано-Франківської ОДА,  УСЗН Коломийської 

РДА, УСЗН Рожнятівської РДА, зокрема: 

• ДСП Івано-Франківської ОДА: у 2019 році фінансування  заходів  з запобігання 

торгівлі людьми в розмірі 30,00 тис. грн. було заплановано в рамках обласної 

комплексної Програми соціального захисту населення  Івано-Франківської області. 

Заплановані кошти були виділені обласною радою та освоєні ДСП ОДА. У 2020 році 

ДСП ОДА не планував видатків  з обласного  бюджету для фінансування  заходів  з 

запобігання торгівлі людьми. 

• УСЗН Коломийської РДА: у 2019 році фінансування  заходів  з запобігання торгівлі 

людьми  у розмірі  3,10 тис. грн. було  передбачено в рамках  районної комплексної 

Програми соціального  захисту населення Коломийського району. Заплановані кошти 

були виділені районною радою та освоєні УСЗН Коломийської РДА. У 2020 році в 

рамках  районної комплексної Програми соціального  захисту населення 

Коломийського району фінансування заходів з протидії торгівлі людьми зменшилось 

до 0,9 тис  грн. Заплановані кошти були виділені районною радою та освоєні УСЗН 

Коломийської РДА. 

•  ДСП ОДА не планував видатків  з обасного  бюджету для фінансування  заходів  з 

запобігання торгівлі людьми. 

• УСЗН Рожнятівської РДА: у 2019 та 2020 роках фінансування  заходів з запобігання 

торгівлі людьми   в розмірі 10,00 тис. грн. щорічно були заплановані в рамках 

районної комплексної Програми соціального  захисту населення Рожнятівського  

району. Однак УСЗН Рожнятівської РДА  у  2019 та 2020 роках не  освоєні 

заплановані видатків районного бюджету для фінансування  заходів  з запобігання 

торгівлі людьми, незважаючи  навіть на ет, що  на рівні району було виявлено ОПТЛ з 

наступним  встановленням статусу. 

Усі  інші 12 УСЗН  РДА Івано-Франківської області у 2019 та 2020 роках  не планував 

видатків  з районних  бюджетів для фінансування  заходів  з запобігання торгівлі 

людьми. Інформація про  розміри фінансування заходів з  протидії торгівлі людьми з 

обласного та  районних бюджетів в 2019 році та І півріччі 2020 року наведена у таблиці 1. 

 

2. Змістовне наповнення програм.  

Аналіз наявних заходів з протидії торгівлі людьми в рамках обласної та  районних програм 

соціального захисту населення свідчить про те, що їм бракує конкретності та індикаторів. 

Районні програми соціального захисту населення, які передбачають  заходи  протидії торгівлі 

людьми та надання  допомоги особам, постраждалим від торгівлі  людьми, здебільшого 

відображають заходи обласної програми без  врахування місцевої специфіки.  
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3. Загальний рівень  виконання заходів з протидії торгівлі людьми  в рамках обласної 

та районних програм соціального захисту населення.   

Стан протидії торгівлі людьми у більшості районів області можна визнати задовільним, про 

те виконання ряду програмних заходів є недостатнім, діяльність проводиться не системно, а 

рівень охоплення цільових аудиторій є низьким. Як і раніше, найбільша активність 

спостерігається у напрямі запобігання торгівлі людьми та її первинної профілактики, при 

цьому переважно в загальноосвітніх навчальних закладах, в районних філіях Івано-

Франківського ОЦЗ, РЦСССДМ.  

 

4. Проведення засідань координаційних рад з питань сім’ї, гендерної рівності, 

попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.  

У результаті моніторингу встановлено, що у  2019 році тільки у 7 районах  Івано-

Франківської області - Галицькому, Калуському, Надвірнянському, Рогатинському, 

Тлумацькому, Снятинському, Рожнятівському та Надвірнянському, засідання міжвідомчих  

рад відбувалися регулярно (щокварталу),  як це визначено відповідною Постановою КМУ. У 

Косівському та Городенківському  районах засідання  Міжвідомчих рад  взагалі не 

відбувалось. В інших районах  та на рівні  області  засідання  Міжвідомчих рад відбувалось 

не регулярно – від 1 до 3 разів на  рік. 

У першому півріччі 2020 року  кількість районів,  у яких засідання міжвідомчих  рад 

відбувалися регулярно (щокварталу),  як це визначено відповідними положеннями про їх 

діяльність зменшилась до 4 (Калуському, Рогатинському, Рожнятівському, Галицькому). У  

Тлумацькому районі  відбулось тільки 1 засідання міжвідомчої ради, а у Богородчанському, 

Верховинському, Городенківському, Долинському, Коломийському, Косівському, 

Надвірнянському, Тисменицькому та Тлумацькому  районах засідання  Міжвідомчих рад  

взагалі не відбувалось. 

 

5. Проведення циклу заходів для підвищення професійного рівня спеціалістів, які 

забезпечують впровадження та функціонування НМВ. 

ДСП ОДА  також інформує, у 2019 році  було проведено  1 захід, у якому взяло участь 25 

осіб, та у першому півріччі 2020  року ще 1 захід, у якому прийняло участь 39 осіб, з метою 

підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та 

функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері 

протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ: 

• 22.05.2019 на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій для посадових осіб районних державних 

адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, 

проведено короткостроковий семінар на тему: «Механізм взаємодії суб'єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація постраждалих від 

торгівлі людьми». 

• 04-05.06.2020 за ініціативи департаменту соціальної політики облдержадміністрації 

Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій для посадових осіб районних державних 

адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, міст обласного значення, 
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відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, 

проведено короткостроковий онлайн семінар на тему: «Механізм взаємодії суб'єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація постраждалих від 

торгівлі людьми». 

Окрім того, в рамках виконання заходів обласної програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області БО БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» проводив навчання 

для спеціалістів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми з рамках 

фінансування, яке було виділено для проведення інформаційних акцій.  Так, у 2019 році 

було навчено 76 субєктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми в Івано-Франківській області: працівників Державної міграційної служби, 

інспекторів управління Держпраці, працівників охорони здоровя, фіхівців з соціальної 

роботи ОТГ, працівників закладів соціального захисту для дітей. У 2020 році  пропозиції 

БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»  щодо виконання заходів з протидії 

торгівлі людьми в рамках  обласної Програми соціального захисту населення Івано-

Франківської області не були підтримані. 

Не зважаючи,  що заходи для підвищення професійного рівня спеціалістів, які 

забезпечують впровадження та функціонування НМВ передбачено в обласній та 5-ти 

районних програмах (Коломийського, Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського, 

Снятинського) у результаті моніторингу було також встановлено, що впродовж 

досліджуваного періоду заходи з ініціативи  УСЗН РДА за кошти районних бюджетів  не 

проводились.  Здебільшого у  тренінгах, семінарах та інших навчальних заходах приймали 

участь лише 1-2 спеціаліста з району, а  спеціалісти УСЗН Тисменицької РДА   такі заходи 

взагалі не  відвідували. 

6. Проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань протидії 

торгівлі людьми для груп ризику.  

Усі РДА прозвітували про виконання цього пункту, однак у  1 районі (Косівському) ряді 

районів превентивна робота серед осіб, які становлять групу ризику, не проводилася, а у 3 

районах (Калуський, Галицький, Долинський) протягом року проведено 1-2 заходи. У  

першому півріччі 2020 року у 5 районах просвітницькі заходи з протидії ТЛ не проводилися 

(Косівський, Долинський, Снятинський, Богородчанський, Калуський). Такий стан речей 

можна пояснити впровадженням карантинних заходів у зв’язку з пандимією корона вірусу в 

світі. Загалом,  роботу в цьому напрямі можна вважати задовільною; із проведеного нами 

аналізу випливає, що відповідальним особами на рівні районів необхідно  сприяти 

здебільшенню  рівня охоплення  осіб, які  належать до групи ризику торгівлі людьми, та 

кількості  проведених заходів. До того ж, до заходів, крім безробітних та членів сімей, які 

опинилися в СЖО, сприяти  залученню ВПО, інші жителів сільських місцевостей, які не 

перебувають на обліку в районних філіях Івано-Франківського обласного ЦЗ.  

 

7. Забезпечення роботи мережі «телефонів довіри», «гарячих ліній» для реагування на 

факти торгівлі людьми та інформування населення. 

Згідно даних, отриманих під час моніторингу,  функціонування мережі «телефонів довіри», 

«гарячих ліній» забезпечено в 10 районах та в обласному центрі. Виключення становлять 

Верховинський, Галицький, Косівський, Рогатинський райони. Жодне УСЗН РДА не надало 

інформації  про  кількість телефонних звернень на телефони «гарячої лінії», що дозволяє 

припустити, що діяльність цього напряму роботи є нефективною і  надалі цей захід не 

включати до  переліку заходів соціальних програм. 
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8. Виготовлення/тиражування та поширення інформаційно-освітньої продукції  з 

питань протидії торгівлі людьми.  

У другому півріччі 2019 року в рамках проведення інформаційних акцій за кошти обласного  

бюджету здійснено друк інформаційних матеріалів  -  6000 примірників  та 15 інформаційних 

стендів для УСЗН РДА.  У решті районів лише поширювалася різноманітна друкована  

продукція, надана ДПС Івано-Франківської ОДА, громадськими та міжнародними 

організаціями. Зазвичай кількість розповсюджених матеріалів УСЗН РДА, ЦССССДМ була 

незначною – 100-150 примірників за весь досліджуваний період. 

 

9. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, спрямованих на 

протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції. 

Впродовж досліджуваного періоду інформаційно-просвітницьких заходів для населення, 

спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції не 

здійснювались   у Косівському, Рожнятівському та Тисменицькому  районах. Варто 

відімітити, що в Коломийському, Рогатинському районах кількість  проведелених заходів  

була більше 20 у 2019 році.  У 2020 році  заходи  проводились  тільки у Долинському (1), 

Калуському(1), Надвірнянському(3) та Снятинському районах.  

Варто відзначити, що в більшості районах активними організаторами  проведення  

інформаційно-просвітницьких заходів є РЦСССДМ та районні філії Івано-

Франківського ОЦЗ.   

Так, фахівцями служби зайнятості області протягом 2019 року проведено 180 

профорієнтаційних семінарів на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 

людьми, експлуатації дитячої праці» за участю 2493 осіб. Також слід відзначити, що на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України короновірусу COVID-19» фахівцями служби зайнятості 

області першими   перейшли  в онлайн режим роботи і протягом січня-червня 2020 року 

проводились численні онлайн-профорієнтаційні вебінари для шукачів роботи та безробітних 

осіб на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції». 

 

10. Проведення у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід, обласних тижнів 

правових знань тощо. 

Заходи для учнівської та  студентської молоді є набільшою складовою усіх заходів з  

протидії торгівлі людьми. Втім попри чисельність та різноманітність проведених заходів, 

рівень охоплення дітей та учнівської молоді в більшості районів залишається недостатнім.   

У 2019 році  найбільшу кількість  заходів було проведено в Богородчаснькому районі (197), 

потім у Рогатинскьому (55), Коломийському районах (36). У решту районах Івано-

Франківької області  у навчальних  закладах кількість  лекцій, тренінгів, бесід, обласних 

тижнів правових знань коливалась від 2 до 9 заходів. Не проводилися заходи  у 

Верховинському, Косівському та Тисменицькому районах.  

У 2020 році не проводились заходи для учнівської та студентської молоді у  

Городенківському,  Долинському, Калуському, Косівському, Снятинському, Тисменицькому  

та Тлумацькому районах. По 1 заходу проведено  у Верховинскьому, Галицькому, 
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Надвірнянському районах;  для учнівської та студентської молоді  Богородчанського району 

проведено 13 заходів, а Коломийського – 5 та Рогатинського – 30 заходів. 

 

11. Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми.  

Листом №387/108/03/16-2020 від 17.07.2020 року ГУНП в Івано-Франківській області 

інформує про виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. Зокрема 

впродовж 2019 року – першого півріч 2020 року ВБЗТЛ ГУНП в Івано-Франківській 

області зареєстровано 6 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми:  

• у 2019 році – 5 злочинів; 

• у 2020 році - 1 злочин.  

Однак, протягом досліджуваного періоду, за статею 149 ККУ жодного вироку станом на 

17.07.2020 року не винесено.  

 

12. Захист та допомога постраждалим  

Згідно інформації, наданої ДСП Івано-Франківської ОДА, впродовж  2019 року  до 

відповідальних підрозділів державних адміністрацій із заявами про встановлення 

статусу звернулося 6 осіб, які вважали себе постраждалими від торгівлі людьми. У 

першому півріччі 2020 року звернень не надходило.  Відповідно, для покращення  рівня 

охоплення допомогою ОПТЛ, необхідно продовжувати заходи з виявлення та ідентифікації  

виявлення осіб, особливо, на рівні районів та ОТГ області.  

У 2019 році статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано 2 особам, а саме: 

45-річному чоловіку, який перенапралений до департаменту Міністерством соціальної 

політики України в кінці 2018 року, та 51-річній жінці, яка звернулась за встановленням 

статусу до Рожнятівської РДА . 4 особам у встановленні  статусу  особи,  яка  постраждала  

від  торгівлі людьми, відмовлено  Міністерством соціально політики, мотивуючи тим, що не 

виявлено ознак, які б свідчили, що громадяни постраждали від торгівлі людьми, а також у 

зв'язку з невідповідністю інформації, наданої особами, які вважали себе постраждалими від 

торгівлі людьми, під час опитування   та   інформації,   зібраної під   час   проведення 

перевірки.  

У І півріччі 2020 року до відповідальних підрозділів державних адміністрацій із 

заявами про встановлення статусу  жителі Івано-Франківської області не звертались. 

Впродовж  періоду, Івано-Франківський обласний центр зайнятості інформує, що  впродовж  

періоду, який підлягає моніторингу,  Коломийським РЦСССДМ, Долинським РЦСССДМ, 

Рожнятівський РЦСССДМ та Івано-Франківським МЦСССДМ здійснювались заходи з  

організації надання допомоги для 8 осіб у 2019 році та 2 осіб у 2020 році. 

У 2019 році  - 8 особам, яким встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми: 

• чоловік, 1987 р.н. (статус з 25.06.2018 по 25.06.2020); 

• чоловік, 1983 р.н., трудова експлуатація, самозвернення до УСЗН Коломийської РДА; 

• жінка 1997р.н. сексуальна експлуатація; 

• чоловік 1978 р.н., трудова експлуатація;  

• чоловік 1980 р.н., трудова експлуатація;  

• чоловік 1982 р.н., трудова експлуатація; 
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• чоловік 1994 р.н.,  сексуальна експлуатація;  

• чоловік 1972 р.н., трудова експлуатація. 

3 особам  здійснено оцінку потреб:  

• 1 чоловік (1980р.н), трудова експлуатація (у наданні статусу відмовлено); 

• жінка 1999р,н, - сексуальна експлуатація(у наданні статусу відмовлено); 

• жінка 1970 р.н., трудова експлуатація (у наданні статусу відмовлено). 

У 2020 року  ЦСССДМ  організовувались заходи з надання допомоги для 2 осіб, 

постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі 

• чоловік, 1987р.н. (статус з 25.06.2018 по 25.06.2020) 

• жінка 52 роки, вид експлуатації (психологічне, сексуальне насильство, погрози 

зокрема у формі залякування, погрози родині, позбавлення свободи переміщення, 

доступ до медичної допомоги, їжі, води, документів, що посвідчують особу)  

Після встановлення постраждалій особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформують про надання  допомоги 

особам, постраждалим від торгівлі людьми відповідно до складених планів реабілітації.  

Впродовж періоду, охопленого моніторинговим  звітом,  особи, постраждалі  від торгівлі 

людьми та їх родини отримувади соціальні послуги:  

• консультування – 10 осіб;  

• соціальна профілактика – 1 особа; 

• соціальна адаптація – 1особа; 

• соціальна реабілітація – 6 осіб;  

• представництво інтересів – 1 особа. 

Слід також зауважити, що у І півріччі 2020 року державними інспекторами Управління 

Держпраці в Івано-Франківській області проведено 8148 превентивних заходів, пов'язаних із 

застосуванням, роз'ясненням та пропагандою питань законодавства про працю та щодо 

недопущення трудової експлуатації (наради, семінари, лекції і інше). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. ДСП Івано-Франківської ОДА розробити окрему  обласну соціальну програму підтримки 

сім’ї та протидії домашньому насиллю та торгівлі людьми  на 2021-2025 роки. 

2. З метою покращення координації виконання державної політики  з протидії торгівлі 

людьми на рівні новостворених районів та ОТГ Івано-Франківської області 

рекомендувати новоствореним РДА та  ОМС  створити Міжвідомчі ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. 

3. Для забезпечення системності заходів у сфері протидії торгівлі людьми, рекомендуємо 

ДСП Івано-Франківській ОДА здійснювати постійний моніторинг роботи Міжвідомчих 

рад РДА та ОТГ відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» від 5 вересня 2007 

р. № 1087 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 

354 від 03.05.2012) та Положення «Про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми». 

4. Для забезпечення системності заходів у сфері протидії торгівлі людьми, рекомендуємо 

ДСП Івано-Франківській ОДА на рівні Міжвідомчих рад з питань сім'ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми РДА та ОТГ розробити комплексні плани проведення інформаційних, 

просвітницьких заходів, направлених на підвищення рівня обізнаності  жителів області 

та районних центрів про проблему торгівлі людьми, ризики нелегального 

працевлаштування та отримання допомоги ОПТЛ. При складанні планів дотримуватись 

наступних рекомендацій: конкретно прописувати назви заходів, термін проведення, 

відповідальні установи/особи/структурні підрозділ; очікувані результати (кількість 

проведених заходів та планову кількість охоплених осіб). 

5. Сприяти підвищенню кваліфікації посадових осіб,  відповідальних  за проведення  

процедури  встановлення статусу  особи, яка постраждала від торгівлі людьми та 

спеціалістів – членів Міжвідомчих   рад, які забезпечують впровадження та 

функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в 

сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від ТЛ. 

6. Сприяти виготовленню та поширенню інформаційно-освітньої продукції з питань 

протидії ТЛ з метою  підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння 

в ситуацію ТЛ. 

7. Сприяти посиленню роботи щодо виявлення осіб,  постраждалих від торгівлі людьми  та 

надання їм належного захисту і підтримки. 

8. З метою покращення контролю та узагальнення інформації про роботу, проведену 

Міжвідомчими радами РДА Івано-Франківської області, розробити форму 

моніторингового звіту. УСЗН РДА з щорічно до 10 січня та 10 липня  інформувати ДСП 

Івано-Франківської ОДА  про виконання  планів  роботи  Міжвідомчих рад та  реалізацію 

заходів з протидії торгівлі людьми  суб’єктами НМВ заходів на рівні РДА та ОТГ. 

Узагальнену інформацію  про реалізацію заходів з протидії торгівлі людьми 

систематично висвітлювати  на веб-ресурсах ОДА та РДА. 

 


