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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про протидію торгівлі людьми
Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок
встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання
допомоги таким особам.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.

Визначення термінів

1.	 Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
• боротьба з торгівлею людьми — система заходів, що здійснюються в рамках
протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми,
у тому числі незакінченого, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб — торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності;
• виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми), —
з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від торгівлі людьми;
• дитина — будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років;
• заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, — центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної
реабілітації дітей та притулки для дітей;
• захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, — система заходів з відновлення прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
• країна походження — країна, громадянином якої є фізична особа, або країна
місця проживання або перебування для особи без громадянства;
• особа, яка постраждала від торгівлі людьми, — будь-яка фізична особа, яка стала
об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень цього Закону;
• повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є
іноземцем або особою без громадянства, — комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення відповідно до потреб такої дитини повернення до країни походження або залишення на території України дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем або особою без громадянства;
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• повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, —
комплекс заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які
постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави, на територію України;
• попередження торгівлі людьми — система заходів, спрямованих на виявлення
та усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми;
• протидія торгівлі людьми — система заходів, спрямованих на подолання торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і
захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми;
• процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, —
комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої
інформації та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи діяння
з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи
такого діяння та робить висновок, що така особа є особою, яка постраждала
від торгівлі людьми;
• реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, — комплекс медичних, психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на
відновлення фізичного і психологічного стану та соціальних функцій особи,
яка постраждала від торгівлі людьми;
• торгівля людьми — здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так
само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням
обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням
чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до
Кримінального кодексу України (2341-14) визнаються злочином.

Стаття 2.

Законодавство про протидію торгівлі людьми

1.	 Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, регулюються Конституцією України (254к/96‑ВР), цим Законом, іншими законами і міжнародними
договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України,
а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3.

Основні принципи протидії торгівлі людьми

1.	 Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми, ґрунтується на таких
принципах:
1) забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на повагу
до гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування матеріальної
та моральної шкоди у встановленому законом порядку;
2) поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі
людьми;
3) конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
4) добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі
людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
5) взаємодії органів виконавчої влади між собою, з відповідними органами досудового слідства та з громадськими і міжнародними організаціями.
2.	 У разі якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або стали свідками
торгівлі людьми, є дітьми, усі дії, що застосовуються до них, базуються на принципах, зазначених у Конвенції про права дитини (995_021) та Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і
дитячої порнографії (995_b09).
3.	 У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа — дитина,
вона вважається дитиною і їй надається спеціальний захист до встановлення її віку.

Стаття 4.
людьми

Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі

1.	 Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми
є:
1)

попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення,
превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту;
2) боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, шляхом виявлення
злочинів торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення
їх до відповідальності;
3) надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг,
впровадження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми.

Стаття 5.

Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

1.	 Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є:
1)
2)
3)
4)
5)

Кабінет Міністрів України;
центральні органи виконавчої влади;
місцеві органи виконавчої влади;
закордонні дипломатичні установи України;
заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

2.	 У здійсненні заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми,
беруть участь органи місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські організації
та окремі громадяни.
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Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 6.

Повноваження Кабінету Міністрів України

1.	 Кабінет Міністрів України:
1)

спрямовує і координує роботу суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми;
2) визначає:
а) національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми;
б) процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
в) порядок утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів
торгівлі людьми;
3) затверджує:
а) Державну цільову програму у сфері протидії торгівлі людьми та здійснює
контроль за її реалізацією;
б) Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми, та контролює його реалізацію;
в) форму опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, та довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
г) форму довідки, що підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
на території України;
ґ) положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
4) встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам,
які постраждали від торгівлі людьми.

Стаття 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади
у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 Центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:
1) формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
2) розробку проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та
забезпечують її реалізацію;
3) розробку проекту Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію;
4) моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
5) підготовку та оприлюднення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
6) заходи щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури;
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7) заходи, спрямовані на:
а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства
в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та
осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти,
охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
8) координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
9) заходи щодо:
а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів
торгівлі людьми;
б) попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми, у тому
числі тих, що мають характер транснаціональної організованої злочинності;
в) розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються
від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми;
10) заходи:
а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів
торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що експлуатуються комерційними перевізниками;
б) системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і контролю
паспортних та інших документів, що дають право виїзду з України та в’їзду в Україну;
в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні
або повернення в Україну;
г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від
торгівлі людьми;
ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства,
які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми.
2.	 Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також центральний орган виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначаються відповідно до частини першої цієї
статті згідно з Конституцією України (254к / 96‑ВР) та Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» (3166-17).

Стаття 8. Загальні повноваження місцевих державних адміністрацій
у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 Місцеві державні адміністрації відповідно до визначених в установленому
порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми:
1) забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг
особам, які постраждали від торгівлі людьми;
2) організують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням засобів масової інформації;
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3) забезпечують створення і підтримку «гарячих ліній», пунктів консультування
та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань попередження торгівлі людьми;
4) співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань попередження торгівлі людьми;
5) відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури беруть участь
у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
6) забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
7) реалізують заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема
щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі;
8) вживають заходів для підвищення рівня обізнаності серед батьків та осіб, які
їх замінюють, щодо протидії торгівлі дітьми та осіб, які постійно контактують
з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та
спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.

Розділ III ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 9.

Попередження торгівлі людьми

1.	 Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1)
2)
3)
4)

вивчення ситуації;
підвищення рівня обізнаності;
зниження рівня вразливості населення;
подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів.

Стаття 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми
1.	 До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать:
1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми;
2) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі
людьми шляхом проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, у тому числі серед дітей;
3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції тощо.

Розділ IV БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
Стаття 11. Боротьба з торгівлею людьми
1.	 Боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною складовою частиною діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, які, зокрема, здійснюють заходи
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щодо виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб — торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності
шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністративно-правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інформаційних та інших заходів.

Стаття 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми
1.	 До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать:
1) виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо їх усунення;
2) забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах
щодо торгівлі людьми;
3) виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми;
4) притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, осіб, причетних
до торгівлі людьми;
5) забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми;
6) інформування суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею людьми.

Розділ V НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 13. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми,
та їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
2.	 Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та пошук органів чи закладів, що можуть їх задовольнити.
Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою ефективного надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, враховують вік, стан здоров’я, стать і спеціальні потреби таких осіб.
3.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодіють
між собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, та співпрацюють з громадськими об’єднаннями, регіональними та міжнародними організаціями.
4.	 Основні засади Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі людьми:
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1) взаємне інформування з дотриманням принципу конфіденційності про злочини торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, що
використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми;
3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми;
4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.

Стаття 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1.	 Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо
захисту прав і свобод.
2.	 Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;
2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця
проживання;
3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми.
3.	 Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною другою цієї статті прав, до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має також право на:
1) безоплатне отримання послуг перекладача;
2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством.
4.	 Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і
відкриття відповідної процедури та є підставою для реєстрації в територіальних
органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з питань міграції.
5.	 Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання,
крім обумовлених законом випадків, та видворення її за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
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Стаття 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми
1.	 Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається Кабінетом Міністрів України.
2.	 Обов’язковою складовою процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є проведення місцевою державною адміністрацією співбесіди з особою, щодо якої розглядається питання про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням опитувальника
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне
захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший
хворобливий психічний стан чи малолітство процедура встановлення статусу такої особи проводиться на підставі інших даних.
3.	 Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у місцевій державній адміністрації.
4.	 У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, їй видається довідка.
У разі відмови у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, заявник має право оскаржити таке рішення у судовому порядку.
5.	 Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк
до двох років.
Строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути продовжено
за обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації не більш як на один рік.
6.	 Для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного
статусу необхідно з’ясувати, що рішення про встановлення або продовження
строку дії статусу спиралося на подані завідомо неправдиві відомості або недійсні
документи, що мали істотне значення для прийняття рішення.
Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності згідно із законодавством.
7.	 Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі
закінчення строку дії статусу, на який його було встановлено або продовжено
відповідно до частини п’ятої цієї статті.

Стаття 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1.	 Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має
право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє
така особа;
2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
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3)

тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено
за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв’язку з участю особи
в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли,
у порядку, встановленому Цивільним кодексом України (435-15);
5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну
підготовку.
2.	 Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною
першою цієї статті прав, має також право на:
1) безоплатне отримання послуг перекладача;
2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути
продовжено у разі необхідності, зокрема у зв’язку з їхньою участю в якості
постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
3) постійне проживання на території України в порядку, встановленому законодавством.
3.	 Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є підставою
для реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка
постраждала від торгівлі людьми.
4.	 Якщо у суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю
або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми та є
іноземцем або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження після завершення строку її перебування в Україні,
в установленому порядку цій особі може бути продовжено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території України до припинення таких обставин.
5.	 Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини
четвертої цієї статті та яка безперервно проживала на території України
протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, має право на отримання дозволу на імміграцію в порядку,
встановленому законодавством.
6.	 Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від:
1)

звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному
процесі;
2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.
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Стаття 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
1.	 З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом, особи,
які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої
мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).
2.	 З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, вони
можуть влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
притулків для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, встановленому законодавством.
3.	 Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі
людьми, діючою мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей регулюються положеннями про зазначені заклади.

Стаття 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали
від торгівлі людьми
1.	 Дипломатичні представництва та консульські установи України у разі необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають необхідну консультаційну і правову допомогу та вживають необхідних заходів щодо їх повернення в Україну.
2.	 У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми,
коштів для повернення в Україну дипломатичні представництва та консульські
установи України сприяють поверненню їх в Україну.

Стаття 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми
1.	 Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього Закону
іноземець або особа без громадянства може бути репатрійована в порядку, встановленому законодавством.
2.	 У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції надсилають запит до країни
походження такої особи на підтвердження громадянства цієї особи або її права
постійного проживання на її території на час в’їзду на територію України.
3.	 У разі необхідності територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції із залученням інших суб’єктів
у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій
надають іноземцю або особі без громадянства, яку репатрійовано, контактну інформацію про установи, які їм можуть допомогти в країні, до якої їх репатрійовано, у тому числі правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні установи
та заклади соціального захисту.
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Розділ VI ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ
Стаття 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми
1.	 Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею
3 цього Закону, протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах:
1) дотримання прав дитини;
2) повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми, стосовно заходів, які до неї застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров’я, інтелектуального і фізичного розвитку та інтересів;
3) роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми, у зрозумілій для неї
формі її прав та обов’язків;
4) забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини та відомостей, які
дозволили б установити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми.

Стаття 21. Попередження торгівлі дітьми
1.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах
своїх повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і передумов, що сприяють торгівлі дітьми.
2.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах
своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, які постраждали від
торгівлі дітьми, та проводять профілактичну роботу з ними та їхніми батьками
або особами, які їх замінюють.
3.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень розробляють та впроваджують у навчальних закладах навчальні
та виховні програми з протидії торгівлі дітьми.
4.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх
повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії
торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та
спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.

Стаття 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми
1.	 Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає / постраждала від торгівлі
дітьми, зобов’язана невідкладно та із забезпеченням конфіденційності повідомити про це місцеву державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування,
органи внутрішніх справ або органи прокуратури.
2.	 У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, до торгівлі дітьми особи, які постійно контактують з дітьми у сферах
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та
відпочинку, судовій та правоохоронній сферах, у порядку, встановленому законодавством, інформують про це органи внутрішніх справ або органи прокуратури.
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Стаття 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми
1.	 Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явилися підстави вважати, що
вона постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини.
2.	 Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми,
місцева державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно
встановлює особу дитини, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових заходів допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від торгівлі дітьми.
3.	 У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація
невідкладно вирішує питання влаштування дитини.
4.	 Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із залученням закладів освіти, охорони здоров’я здійснюють розробку та впровадження
індивідуальної програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми.
5.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми.

Стаття 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми
1.	 У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є
іноземцем чи особою без громадянства, в установленому порядку приймається
одне з таких рішень:
1) повернення дитини до країни походження;
2) залишення дитини в Україні.
2.	 Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа
у справах захисту дітей країни походження дитини погодилися і мають можливість
взяти на себе відповідальність за дитину і надати їй належну допомогу та захист.
3.	 Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні
у разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для
інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров’я,
освіту, соціальний захист.
При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та
інтереси дитини.
4.	 Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни поход
ження, якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та
не відповідає її найкращим інтересам.
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Розділ VII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ
ЗАКОНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії
торгівлі людьми в межах, визначених Конституцією України (254к / 96‑ВР).
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері протидії торгівлі людьми у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією (254к / 96‑ВР) та
законами України.

Стаття 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері
протидії торгівлі людьми
1.	 Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми
здійснюється за такими напрямами:
1) відповідність діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми, цьому Закону та іншим законам;
2) додержання міжнародних зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми;
3) забезпечення невідворотності покарання за злочини торгівлі людьми.
2.	 Громадські організації, їх члени або уповноважені представники, а також окремі
громадяни під час здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають право:
1)

надавати інформацію щодо порушення законодавства у сфері протидії торгівлі
людьми та про виявлені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраждали
від торгівлі людьми;
2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі людьми та захисту осіб, які
постраждали від торгівлі людьми;
3) співпрацювати із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
4) інформувати населення з питань протидії торгівлі людьми.

Стаття 27. Прокурорський нагляд
1.	 Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі
людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях.
2.	 Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право
укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з відповід18
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ними органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно із законодавством України.
3.	 Держава підтримує та стимулює міжнародне співробітництво у сфері протидії
торгівлі людьми.
4.	 Міжнародні організації можуть згідно з установленими процедурами залучатися до розробки та реалізації в Україні спільних програм з питань протидії
торгівлі людьми.

Розділ IX ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії
торгівлі людьми
1.	 Особи, винні у порушенні законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, несуть
відповідальність згідно із законом.

Розділ X ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ
ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Стаття 30. Фінансування заходів, спрямованих на протидію торгівлі
людьми
1.	 Протидія торгівлі людьми, а також надання допомоги постраждалим від торгівлі
людьми включають низку заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок кош
тів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій,
професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб,
інших джерел.
2.	 Перелік заходів із протидії торгівлі людьми визначається Державною цільовою
програмою протидії торгівлі людьми.

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.	 Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2.	 Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1)

2)

частину другу статті 20 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05)
після слів «в справах про статеві злочини» доповнити словами «у справах щодо
торгівлі людьми»;
у Законі України «Про імміграцію» (2491-14) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 41, ст. 197):
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Частину другу статті 4 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років
з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»;
частину сьому статті 9 після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) для осіб, зазначених у пункті 8 частини другої статті 4 цього Закону, — копія
документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років
з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».
У зв’язку з цим пункти 8‑10 вважати відповідно пунктами 9‑11;
3) у статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» (966-15) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; 2009 р., N 38, ст. 535; із змінами, внесеними
Законом України від 19 квітня 2011 року N 3236‑VI) (3236-17):
абзац третій після слова «насильство» доповнити словами «обставини, спричинені
наслідками від торгівлі людьми»;
абзац восьмий після слів «що постраждали від фізичного або психічного насильства»
доповнити словами «та торгівлі людьми»;
абзац дев’ятий після слів «які зазнали жорстокості, насильства» доповнити словами
«та постраждали від торгівлі дітьми»;
4) у Законі України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (2558-14)
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284):
абзац одинадцятий статті 7 після слів «які зазнали жорстокості та насильства» доповнити словами «постраждали від торгівлі людьми»;
абзац другий статті 9 після слів «насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з
дітьми» доповнити словами «торгівлі людьми».
3.	 Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових
актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових
актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 вересня 2011 року N 3739‑VI
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Наказ Міністерства соціальної політики України № 578 від 14.09.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 квітня 2012 р. № 303
Київ
Про затвердження Положення про створення та функціонування
Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми
Відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» Кабінет Міністрів України постановляє:
1.	 Затвердити Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми, що додається.
2.	 Міністерству внутрішніх справ забезпечити до 1 червня 2012 р. створення Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми на базі даних єдиної системи
обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України, та його функціонування.

Прем’єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70
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2.1.	

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 303

ПОЛОЖЕННЯ

про створення та функціонування
Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми
1.	 Це Положення визначає процедуру створення, формування та ведення Єдиного
державного реєстру злочинів торгівлі людьми (далі — Реєстр).
2.	 Реєстр створюється на базі даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх
вчинили на території України.
3.	 Реєстр є системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних,
у тому числі персональних, щодо виявлених злочинів, пов›язаних з торгівлею людьми,
та осіб, які їх вчинили на території України.
4.	 До Реєстру вносяться статистичні відомості про злочини, пов›язані з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили, з урахуванням бази даних єдиної системи
обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України, крім даних, які містять
інформацію, що є державною таємницею.
5.	 Держателем (володільцем) Реєстру є МВС.
6.	 Виконання функцій адміністратора (розпорядника) Реєстру покладається на МВС.
7.	 МВС:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
22

оприлюднює статистичні відомості про виявлені злочини, пов›язані з торгівлею
людьми, та осіб, які їх вчинили, з дотриманням вимог щодо нерозголошення інформації, яка дає можливість ідентифікувати фізичну особу та для забезпечення нерозголошення якої прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні;
надає суб›єктам, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми,
статистичні відомості про результати роботи органів внутрішніх справ у зазначеній сфері;
забезпечує функціонування Реєстру, його інформаційних ресурсів, веде облік, обробляє, накопичує, зберігає та систематизує статистичні відомості у
сфері боротьби з торгівлею людьми;
вживає заходів для забезпечення захисту статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, та доступу до нього;
здійснює контроль за виконанням заходів щодо забезпечення захисту статистичних відомостей, що містяться у Реєстрі;
надає з використанням захищених каналів зв›язку суб›єктам, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, цілодобовий доступ до зазначених
відомостей через офіційний веб-сайт МВС;
виконує інші функції, пов›язані із забезпеченням функціонування Реєстру.

Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми

8.	 Загальний доступ до статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт МВС.
9.	 Користувачам Реєстру надається можливість здійснення пошуку, перегляду,
роздрукування витягів з Реєстру, з урахуванням режиму доступу до статистичних
відомостей, що містяться в Реєстрі.
10.	 Контроль і нагляд за повнотою та достовірністю статистичних відомостей, що
містяться в Реєстрі, здійснюється в установленому законодавством порядку.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 23 травня 2012 р. № 417
Київ

Про затвердження Порядку
встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми
Відповідно до підпункту «б» пункту 2 частини першої статті 6 та частини першої
статті 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» Кабінет Міністрів
України постановляє:
Затвердити Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми, що додається.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 417

ПОРЯДОК
встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми
1.	 Цей Порядок визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі — статус), на підставі відповідної інформації.
2.	 Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем
пере
бування до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу
(далі — заява) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.
Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою,
якій стало відомо про таку дитину.
3.	 Заяви реєструються у відповідному журналі за формою, затвердженою
Мінсоцполітики, а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види.
4.	 Голова місцевої держадміністрації визначає структурний підрозділ, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу (далі — структурний
підрозділ), та відповідальну посадову особу (далі — посадова особа) згідно з розподілом функціональних обов’язків.
5.	 У разі звернення для встановлення статусу особи, яка органами внутрішніх
справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з торгівлею людьми,
або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або
особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави, заява
зазначеної особи приймається без проведення співбесіди посадовою особою.
6.	 Іноземцеві або особі без громадянства у разі подання заяви до місцевої держадміністрації видається протягом двох робочих днів довідка про звернення для
встановлення статусу за формою згідно з додатком 1, яка є підставою для звернення до територіальних органів або підрозділів ДМС для реєстрації.
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7.	 Посадова особа проводить протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіду з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та
заповнює опитувальний лист згідно з додатком 2, намагаючися запобігти повторній віктимізації та психологічному травмуванню особи.
За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час
проведення співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи.
У разі проведення співбесіди із законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає
себе постраждалою від торгівлі людьми, до співбесіди залучається перекладач (у
разі потреби), психолог чи педагогічний працівник та адвокат, про що робиться
відмітка в опитувальному листі.
У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий
розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан
чи малолітство опитувальний лист заповнюється посадовою особою на підставі
особистих спостережень, показань свідків або інших даних.
Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за формою,
затвердженою Мінсоцполітики.
8.	 Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від
торгівлі людьми, ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У
разі незгоди із змістом опитувального листа така особа має право надати свої
зауваження в письмовому вигляді.
Після проведення співбесіди законний представник дитини, яка постраждала від
торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладач (у разі його присутності), психолог
чи педагогічний працівник та адвокат ознайомлюються з опитувальним листом
та підписують його. У разі незгоди із змістом опитувального листа зазначені особи мають право надати свої зауваження в письмовому вигляді.
9.	 У разі коли особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, в заяві
зазначила про потребу в наданні їй притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги, місцева держадміністрація, а також суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми та безпосередньо виявили таку особу під час виконання
своїх функціональних обов’язків, невідкладно здійснюють заходи щодо забезпечення надання такій особі притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги.
10.	 На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе
постраждалою від торгівлі людьми, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Без проведення співбесіди оформляється облікова картка особи, зазначеної у
пункті 5 цього Порядку.
11.	 Структурний підрозділ залучає суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації,
зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (далі — перевірка).
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12.	 Місцева держадміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки подає до Мінсоцполітики такі документи:
1) копію заяви;
2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, або особу, зазначену у пункті 5 цього Порядку;
3) копію заповненого опитувального листа;
4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, або особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку;
5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до
правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення)
або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів
про виявлений факт торгівлі людьми;
6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми,
чи законного представника дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і
розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою
від торгівлі людьми, перекладача, психолога чи педагогічного працівника та
адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);
7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи,
довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).
13.	 Документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку, розглядаються Мінсоцполітики протягом п’яти робочих днів від дати їх реєстрації. За результатами розгляду
Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації листа про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обґрунтуванням причин такої відмови.
14.	 Підставами для встановлення статусу є:
1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від
торгівлі людьми;
2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка
вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому
числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану
або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;
3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверд
жують можливість встановлення статусу.
15.	 Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою
від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою для відмови у встановленні статусу.
16.	 У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, або особі, зазначеній у пункті 5 цього Порядку, посадова особа протягом
п’яти робочих днів з дня надходження листа Мінсоцполітики видає такій особі
довідку про встановлення статусу згідно з додатком 3.
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17.	 Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення статусу довідка про звернення для встановлення статусу втрачає чинність.
18.	 Довідка про встановлення статусу реєструється у відповідному журналі за
формою, затвердженою Мінсоцполітики.
19.	 Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має право
на одержання одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством порядку.
20.	 Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Мінсоцполітики не більш як на один рік. Для продовження зазначеного
строку місцева держадміністрація подає до Мінсоцполітики відповідне письмове
обґрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення статусу вносяться відповідні відомості.
21.	 У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держ
адміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути
оскаржене у судовому порядку.
22.	 Документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку, разом з копією листа Мінсоцполітики про встановлення або відмову у встановленні статусу зберігаються
Мінсоцполітики та місцевою держадміністрацією протягом п’яти років з дати закінчення строку, встановленого відповідно до пункту 20 цього Порядку.
23.	 Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне
значення для його встановлення.
У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов’язані з наданням їй послуг.
24.	 Розголошення суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, відомостей про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, здійснюється
у випадках, визначених законом.
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Додаток 1
до Порядку
ДОВІДКА
про звернення іноземця
або особи без громадянства
щодо встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми

Місце
для фотокартки

№ ____

___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,

___________________________________________________________
громадянство / підданство, країна постійного проживання)

звернувся (звернулася) із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми.

___________________________________________________________
(найменування посади працівника місцевої держадміністрації,

___________________________________________________________
прізвище та ініціали)

Дата видачі ____ _____________ 20__ р.
Довідка дійсна до ____ ______________ 20__ р.
______________________ ___________ ____________________________
(найменування посади керівника місцевої

(підпис)

(ініціали та прізвище)

держадміністрації)

МП
_____ _________ 20__ р.
_____________________
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Додаток 2
до Порядку
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
щодо встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми
Загальна частина
1.	 ___________________________________________________________________
(найменування відповідального структурного підрозділу місцевої держадміністрації)

2.	 ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові посадової особи місцевої держадміністрації, яка проводила співбесіду)

3.	 Дата заповнення _____ ____________________ 20__ р.
4.	 Згода особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми (далі — особа),
чи законного представника дитини або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, надавати інформацію

______________ ________________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Особисті дані
5.	 Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________
6.	 Стать _____________________________________________________
7.	 Дата народження ___________________________________________
8.	 Громадянство / підданство, країна постійного проживання _________________
______________________________________________________________________
9.	 Місце народження __________________________________________________
10.	 Адреса останнього місця проживання _________________________________
11.	 Документ, що посвідчує особу _________________________________________
(вид документа,

______________________________________________________________________
дата видачі, номер і дата закінчення строку дії)
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12.	 Сімейний стан ______________________________________________________
13.	 Прізвище та ім’я дітей, їх вік ___________________________________________
______________________________________________________________________
14.	 Прізвище, ім’я та по батькові батьків чи опікунів _________________________
______________________________________________________________________
15.	 Особи, з якими проживала особа до того, як постраждала від торгівлі людьми
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16.	 Економічне становище сім’ї особи _____________________________________
(забезпечене, середнє, бідне (необхідне зазначити)

17.	 Освіта _____________________________________________________________
18.	 Досвід роботи ______________________________________________________
19.	 Останнє місце роботи та посада _______________________________________
20.	 Мови, якими володіє особа ___________________________________________
21.	 Особи, з якими проживає особа на даний час ____________________________
______________________________________________________________________
(ініціали, прізвище та ступінь родинного зв’язку)

Вербування з метою торгівлі людьми
22.	 Спосіб встановлення першого контакту з особами, які займаються вербуванням
з метою торгівлі людьми ___________________________________________________
(особистий контакт, газетне оголошення, радіооголошення,

______________________________________________________________________
реклама в Інтернеті, телевізійна реклама, агенція з працевлаштування, туристичне агентство тощо (необхідне зазначити)

23.	 Спосіб втягнення особи у процес торгівлі людьми _________________________
(відвідування друга, родини,

___________________________________________________________
усиновлення, продаж членом родини, навчання, трудова міграція, шлюб, туризм, викрадення, інший спосіб

______________________________________________________________________
(необхідне зазначити)

				

31

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

24.	 Стать та громадянство осіб, які брали участь у вербуванні з метою торгівлі людьми
__________________________________________________________________________
25.	 Ступінь зв’язку з особами, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми
_______________________________________________________________________
(члени сім’ї, рідні, друзі, партнер, сутенер, незнайома особа (необхідне зазначити)

26.	 Сфера застосування праці, на яку погоджувалася особа у разі прибуття на місце призначення згідно з інформацією осіб, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми
_______________________________________________________________________
(домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,

______________________________________________________________________
військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній

______________________________________________________________________
галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,

______________________________________________________________________
торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)

27.	 Заробіток, що обіцяли особи, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми
______________________________________________________________________
28.	 Чи сплачувала особа кошти за працевлаштування особам, які займаються
вербуванням з метою торгівлі людьми _____________________________________
29.	 Місяць та / або рік, в якому особа втягнута у процес торгівлі людьми _________
______________________________________________________________________
30.	 Вік, в якому особа втягнута у процес торгівлі людьми _____________________
______________________________________________________________________
31.	 Місце / країна виїзду _________________________________________________
32.	 Місце / країна призначення ___________________________________________
33.	 Вид транспорту, яким особа перетинала державний кордон _______________
______________________________________________________________________
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34.	 Інші постраждалі особи та / або мігранти, які перетинали державний кордон
з особою ______________________________________________________________
35.	 Документи, з якими особа перетинала державний кордон _________________
(власні,

______________________________________________________________________
підроблені документи, з візою чи без візи (необхідне зазначити)

36.	Спосіб перетину державного кордону __________________________________
Експлуатація
37.	 Чи знала особа про те, що її продавали особам, залученим до торгівлі людьми
______________________________________________________________________
38.	 Сфера застосування праці особи після приїзду до місця (країни) призначення
______________________________________________________________________
(домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,

______________________________________________________________________
військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній

______________________________________________________________________
галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,

______________________________________________________________________
торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)

39.	 Чи примушували особу працювати проти її волі ___________________________
40.	 Методи, які використовувалися для здійснення контролю за особою під час її
експлуатації ___________________________________________________________
(фізичне, психологічне, сексуальне насильство, погрози, зокрема у формі залякування,

______________________________________________________________________
погрози родині, хибні обіцянки, обман, позбавлення свободи переміщення, доступу до медичної допомоги, їжі, води,

______________________________________________________________________
надання наркотиків, алкоголю, утримання заробітної плати, документів, що посвідчують особу, проїзних документів,

______________________________________________________________________
боргова залежність, надмірна тривалість робочого дня (необхідне зазначити)
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41.	 Заробітна плата, яку отримувала особа за виконання роботи ________________
42.	 Кошти, які дозволяли особі залишати собі _______________________________
43.	 Борг, який змушували особу сплачувати особам, які займаються вербуванням
з метою торгівлі людьми, а також перевозили або експлуатували особу _________
______________________________________________________________________
44.	 Ступінь свободи пересування особи ___________________________________
(повне обмеження пересування,

______________________________________________________________________
тільки в супроводі інших осіб, жодних обмежень (необхідне зазначити)

45.	 Тривалість робочого дня та тижня _____________________________________
46.	 Інші особи, які перебували у такій ситуації, що і особа ______________________
______________________________________________________________________
47.	 Спосіб, яким особу визволено із ситуації торгівлі людьми __________________
(самостійно,

______________________________________________________________________
втручання правоохоронних органів, громадських організацій, сім’ї тощо (необхідне зазначити)

Повторне потрапляння у ситуацію торгівлі людьми
48.	 Чи потрапляла особа у ситуацію торгівлі людьми раніше __________________
49.	 Країна (країни), в яку (які) раніше вивезено (продано) особу _______________
______________________________________________________________________
50.	 Сфера застосування праці особи ______________________________________
(домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,

______________________________________________________________________
військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній

______________________________________________________________________
галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,

______________________________________________________________________
торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)
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51.	 З моїх слів записано вірно ________________ ____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

52.	 _____________________________ __________ _______________________
(найменування посади перекладача) (підпис) (ініціали та прізвище)

53.	 _____________________________ __________ _______________________
(найменування посади психолога) (підпис) (ініціали та прізвище)

54.	 _____________________________ __________ _______________________
(найменування посади педагогічного працівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

Висновок
55.	 _________________________________________________________________
(обґрунтування встановлення статусу особи, яка постраждала

56.	 _________________________________________________________________
від торгівлі людьми, із зазначенням країни, де відбувалася

57.	 _________________________________________________________________
торгівля, і видів допомоги, які потребує така особа)

58.	 _______________________________ _________ ______________________
(найменування посади особи, яка проводила співбесіду) (підпис) (ініціали та прізвище)

59.	 __________________________________ ________ _____________________
(найменування посади керівника місцевої держадміністрації) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Примітки: 1. Посадова особа місцевої держадміністрації, яка проводить співбесіду, зобов’язана поінформувати особу про те, що за результатами опитування
місцева держадміністрація залишає за собою право:
• надавати інформацію органам державної влади, які здійснюють повноваження
у сфері протидії торгівлі людьми, з метою надання особі безпосередньої допомоги;
• розкривати інформацію неособистого характеру, отриману під час співбесіди, органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії
торгівлі людьми, з метою порятунку інших осіб, що перебувають під контролем торговців людьми;
• використовувати дані справи особи (виключно анонімні, загальні) з метою профілактики торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення.
2. Співбесіда має виключно добровільний характер.
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Додаток 3
до Порядку
ДОВІДКА
про встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми

Лицьовий бік

Видана _______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,

Місце для
фотокартки

________________________________________________
громадянство / підданство, країна постійного проживання)

про те, що йому (їй) встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми (рішення Мінсоцполітики
від __ _________ 20__ р. № _______).
Пред’явник цієї довідки має права, передбачені статтею 16 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми».
Дата видачі ____ _________ 20___ р.
МП
Довідка дійсна до ____ _________ 20___ р.
МП
Строк дії статусу продовжений до ___ _________ 20___ р. на підставі
МП
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________ ___________ ________________________
(найменування посади керівника місцевої
держадміністрації)

МП
___ _________ 20___ р.
36

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додатки до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Зворотній бік
Пред’явник цієї довідки має право на:
• забезпечення особистої безпеки, поваги;
• безоплатне одержання інформації про свої права та можливості мовою, якою
він володіє;
• безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової допомоги;
• тимчасове розміщення в закладах для осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
на строк до трьох місяців;
• відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли,
у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
• отримання одноразової матеріальної допомоги;
• отримання допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку;
• безоплатне отримання послуг перекладача у разі, коли він не володіє українською або російською мовою;
• тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців або постійне проживання на території України у порядку, встановленому законодавством (для
іноземців або осіб без громадянства).
Ця довідка є підставою для реєстрації особи в територіальному органі спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання.
Надання допомоги пред’явникові цієї довідки не залежить від його звернення до
правоохоронних органів та участі у кримінальному процесі, а також наявності
документа, що посвідчує особу.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2012 № 366
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 9 липня 2012 р.
за № 1133/21445
Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення
відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми
Відповідно до Закону України „Про протидію торгівлі людьми”, пунктів 2, 3, 7, 10,
та 18 Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417,
з метою організації прийняття заяв та оформлення документів, необхідних для
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, НАКАЗУЮ:
1.	 Затвердити такі, що додаються:
1.1.	 Форму заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми.
1.2.	 Форму заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми (для дитини).
1.3.	 Форму журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи,
яка постраждала від торгівлі людьми.
1.4.	 Форму розписки про нерозголошення відомостей.
1.5.	 Форму облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми.
1.6.	 Форму журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми.
2.	 Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.	 Керівникам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій визначити структурний підрозділ, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з метою забезпечення виконання вимог цього наказу.
4.	 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Дроздову Л.М.
5.	 Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
Віце-прем’єр-міністр України
Міністр
38
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Міністерство соціальної політики України. Наказ № 366 від 18.06.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18.06.2012 № 366
Голові ________________________________________________________________
державної адміністрації _________________________________________________
______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування)

ЗАЯВА
Прошу відповідно до статті 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»
надати мені ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування)

статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та надати допомогу ________
______________________________________________________________________.
(вказати вид(и) допомоги)

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних».
„___”_____________20__ року

__________________________ ________________
(прізвище, ініціали)
(підпис заявника)

Перекладач (за необхідності) __________________________ ________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

Директор Департаменту
сімейної політики
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18.06.2012 № 366

Голові __________________________________________________
державної адміністрації __________________________________
_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування)

ЗАЯВА
Прошу відповідно до статті 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»
надати мені ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини, місце проживання/перебування)

статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та надати допомогу ________
______________________________________________________________________.
(вказати вид(и) допомоги)

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних».
„___”_____________20__ року
Законний представник

__________________________ ________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

Перекладач (за необхідності)

__________________________ ________________
(прізвище, ініціали)
(підпис)

Директор Департаменту
сімейної політики
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Директор Департаменту
сімейної політики

4

5

3

1

2

Громадянство/ підданство

Дата, мі№
сяць, рік
П.І.Б. Стать
з/п
народ
ження
6

7

Країна
постій
Місце проживання/
ного місперебування в Україні
ця прожи
вання
8

Наявність
доку
ментів
9

Г. Жуковська

10

11

Підпис заяв
Дата
Підпис
ника або
за- відповідально- його законпису го працівника ного представника

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
18.06.2012 № 366

Додатки до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18.06.2012 № 366

РОЗПИСКА*
про нерозголошення відомостей
Я, ____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

зобов'язуюся дотримуватися Закону України «Про захист персональних даних»,
конфіденційності і не розголошувати інформацію, яку отримаю під час співбесіди,
оформлення документів та ознайомлення з документами громадянина(ки), _____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
"__" _________________ 20__ р.

________________________
(підпис)

* Відповідальна особа за проведення процедури встановлення статусу

Директор Департаменту
сімейної політики

42

Г. Жуковська

Додатки до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18.06.2012 № 366

ОБЛІКОВА КАРТКА
особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми
№________
1. Особисті дані
П.І.Б. (дівоче прізвище)
Стать
Громадянство
Дата народження
Країна та місце народження
Сімейний стан
Кількість та вік дитини (дітей)
Прізвище, ім'я, по батькові батьків/опікунів
Місце проживання/перебування
Наявність житла, роботи
Досвід роботи
Останнє місце роботи та посада
Професійна діяльність
Освіта
Мови, якими володіє особа
2. Обставини справи
Місце/країна призначення
Строк перебування у країні призначення
Характер експлуатації (сексуальна, трудова тощо)
Факти насильства (фізичне, сексуальне, економічне, психологічне)
Наявність скарг на самопочуття
Наявність фактів визначення особи постраждалою від торгівлі людьми у минулому
Дати, країни визнання
Отримана допомога у минулому (медична, психологічна, юридична, фінансова)
Потреба в допомозі (вказати вид(и) допомоги)
______________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи, яка заповнювала облікову картку)

"__" _________________ 20__ р.

________________________

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська
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№
з/п

1

3

4

Дата
П.І.Б. народже
- ння

Директор Департаменту
сімейної політики

№ облікової
картки

5

6

7

Громадянство/
Місце
Номер,
підданство,
прожива
дата
країна постій- -ння/пере видачі
ного прожи- - бування в довідвання
Україні
ки
8

Строк
дії довідки

9

Г. Жуковська

10

11

Підпис
Рішення про
особи,
Строк продопродовження
яка отривження довідки
дії довідки
мала довідку

12

Примітки

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18.06.2012 № 366

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 25 липня 2012 р. № 660
Київ

Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
Відповідно до статті 6 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» Кабінет
Міністрів України постановляє:
1.	 Затвердити Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми, що додається.
2.	 Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ
Інд.26
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. № 660

ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги
особам, які постраждали від торгівлі людьми
1.	 Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової матеріальної допомоги
(далі — матеріальна допомога) особам, які постраждали від торгівлі людьми.
2.	 Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми (далі — особа), відповідно до законодавства.
Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні
особи, особи, які втратили працездатність), установленого на момент звернення
особи за матеріальною допомогою.
3.	 Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини,
яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає
органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування)
зазначеної особи такі документи:
• заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
• копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
• копію документа, що посвідчує особу;
• копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).
Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською
мовою, заповнює заяву з перекладачем.
Орган праці та соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.
Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.
4.	 Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом праці та соціального захисту населення за формою, затвердженою
Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом
перерахування коштів на особистий банківський рахунок.
Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних
з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету відповідно до заявки органу праці та соціального захисту населення.
5.	 Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу праці та соціального захисту населення у межах коштів, передбачених
у державному бюджеті на такі цілі.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 22 серпня 2012 р. № 783
Київ

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
Відповідно до підпункту “б” пункту 3 частини першої статті 6 Закону України “Про
протидію торгівлі людьми” Кабінет Міністрів України постановляє:
1.	 Затвердити Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми, що додається.
2.	 Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
закордонних справ, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям забезпечити взаємодію з метою протидії торгівлі людьми.
3.	 Міністерству соціальної політики забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виконання цієї постанови.

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ
Інд.26
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 783

ПОРЯДОК
взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми
1.	 Цей Порядок визначає механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми (далі — суб’єкти), процедуру здійснення ними заходів щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми (далі — постраждалі особи).
2.	 До суб’єктів належать суб’єкти, визначені пунктами 2—5 частини першої та
частиною другою статті 5 Закону України “Про протидію торгівлі людьми”.
3.	 Завдання із забезпечення взаємодії суб’єктів покладаються на відповідний
структурний підрозділ місцевої держадміністрації та відповідальну посадову
особу (далі — посадова особа), що визначаються згідно з Порядком встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 39, ст. 1476).
4.	 Суб’єкт, якому в результаті його діяльності стало відомо про постраждалу
особу, за згодою такої особи або її законного представника направляє постраждалу особу до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації
за місцем перебування особи (далі — відповідальний підрозділ).
5.	 У разі коли постраждалою особою є дитина, суб’єкт невідкладно повідомляє
про неї відповідну службу у справах дітей та орган внутрішніх справ.
Усі дії щодо такої дитини здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових
актів щодо захисту прав дитини.
6.	 Служба у справах дітей здійснює заходи щодо захисту прав дитини та направляє її у разі потреби до притулку для дітей служби у справах дітей або центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
7.	 У разі коли постраждала особа не в змозі самостійно пересуватися з будь-якої
причини (інвалід, хвора, поранена) або стан особи загрожує її життю чи безпеці
оточуючих, суб’єкт, який виявив таку особу, зобов’язаний невідкладно забезпечити надання їй першочергової медичної допомоги та у разі потреби розміщення у
відповідному закладі охорони здоров’я.
Після надання необхідної медичної допомоги (лікування) заклад охорони
здоров’я за згодою постраждалої особи або її законного представника направляє особу до відповідального підрозділу та подає йому медичні висновки щодо
обстеження та лікування особи.
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8.	 За зверненням постраждалої особи або її законного представника посадова
особа інформує особу про можливість отримання допомоги, види такої допомоги, умови та порядок їх надання.
9.	 Для отримання допомоги постраждала особа за місцем перебування подає
до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установленому законодавством порядку.
У разі коли постраждала особа не зверталася та не бажає співпрацювати з органами внутрішніх справ, відповідальний підрозділ подає до органу внутрішніх справ
інформацію про вчинення злочину з поміткою про відмову особи співпрацювати
з відповідними органами.
Орган внутрішніх справ розглядає зазначену інформацію та здійснює в установленому законодавством порядку відповідні заходи.
10.	 У разі відсутності у постраждалої особи документів, що посвідчують особу, відповідальний підрозділ звертається до територіального органу або підрозділу ДМС,
який терміново здійснює заходи щодо відновлення або видачі таких документів.
У разі коли постраждалою особою є іноземець або особа без громадянства, відповідальний підрозділ протягом двох робочих днів з дня звернення такої особи
письмово повідомляє про неї територіальний орган або підрозділ ДМС.
Територіальний орган або підрозділ ДМС у разі відсутності у постраждалої особи,
якою є іноземець або особа без громадянства, документів, що підтверджують її
громадянство, підданство або країну постійного проживання чи право на постійне проживання на території відповідної країни, надсилає до країни походження
такої особи запит щодо встановлення її особи та підтвердження громадянства або
підданства, про результати розгляду якого інформує відповідальний підрозділ.
11.	 У разі коли особа постраждала від торгівлі людьми за кордоном, вона може
звернутися за допомогою до дипломатичного представництва України в державі,
в якій вона перебуває.
Дипломатичне представництво України за кордоном сприяє поверненню громадян
України, постраждалих від торгівлі людьми, в Україну відповідно до законодавства.
12.	 Після отримання заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми, посадова особа направляє постраждалу особу до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем перебування для проведення
оцінки її потреб та отримання юридичних, психологічних, медичних, медико-консультативних та інших послуг.
13.	 У разі коли постраждала особа потребує тимчасового притулку, відповідальний
підрозділ направляє таку особу до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або центру соціально-психологічної допомоги.
Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у зв’язку
з відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності такого
закладу в регіоні, відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські або
міжнародні організації, які можуть надати такій особі послуги з розміщення.
14.	 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить протягом п’яти
робочих днів оцінку потреб постраждалої особи з урахуванням її віку, статі, ста				
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ну 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.
Форма, за якою проводиться оцінка потреб постраждалої особи, затверджується
Мінсоцполітики.
Під час звернення постраждалої особи або її законного представника безпосередньо до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр проводить
оцінку її потреб та повідомляє відповідальний підрозділ про таку особу.
15.	 У разі коли постраждалою особою є іноземець або особа без громадянства,
оцінка потреб такої особи та надання їй необхідних послуг здійснюється за участю перекладача, наявність якого забезпечує місцева держадміністрація.
16.	 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 (далі — план реабілітації) 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.
17.	 Після складення плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ініціює протягом семи робочих днів проведення спільного засідання суб’єктів, на
якому план реабілітації узгоджується суб’єктами та затверджується керівником центру.
План реабілітації складається в двох примірниках, один з яких залишається у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а інший передається постраждалій
особі або її законному представникові.
18.	 Суб’єкти забезпечують виконання плану реабілітації, в тому числі із залученням
підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління.
19.	 Постраждала особа або її законний представник ознайомлюється з планом
реабілітації та підписує його.
20.	 У разі коли постраждалою особою є дитина, складається відповідно до законодавства індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського пік
лування (далі — індивідуальний план).
Індивідуальний план розглядається та затверджується на засіданні комісії з питань захисту прав дитини відповідно до законодавства.
21.	 У разі коли постраждала особа потребує допомоги із залученням суб’єктів
інших регіонів, відповідальний підрозділ ініціює розгляд зазначеного питання
відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією.
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22.	 Виконання плану реабілітації або індивідуального плану припиняється у разі:
1) завершення строку його виконання;
2) його дострокового виконання;
3) письмової відмови постраждалої особи або її законного представника або
законного представника дитини від отримання необхідної допомоги;
4) систематичного (більш як два випадки) невиконання постраждалою особою
без поважних причин заходів, передбачених відповідним планом;
5) смерті постраждалої особи.
23.	 У разі коли постраждала особа змінила місце проживання відповідальний підрозділ за згодою такої особи або її законного представника повідомляє протягом п’яти днів
про неї відповідну місцеву держадміністрацію за місцем проживання або перебування
(якщо воно відоме) та передає план реабілітації для завершення його виконання.
Якщо постраждалою особою є дитина, служба у справах дітей передає індивідуальний план відповідній службі у справах дітей за місцем перебування дитини в
установленому законодавством порядку.
24.	 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надсилає щокварталу до
відповідального підрозділу інформацію про стан виконання плану реабілітації, а
служба у справах дітей — індивідуального плану з метою проведення її аналізу та
внесення у разі потреби змін до відповідного плану.
25.	 У разі завершення виконання або припинення виконання плану реабілітації
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надсилає до відповідального
підрозділу повідомлення про виконання плану реабілітації або припинення його
виконання із зазначенням причин такого припинення.
Служба у справах дітей у письмовій формі повідомляє відповідальний підрозділ
про виконання індивідуального плану.
26.	 Після отримання від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повідомлення про виконання або припинення виконання плану реабілітації чи від
служби у справах дітей — про виконання індивідуального плану відповідальний
підрозділ вносить відповідні відомості до облікової картки постраждалої особи.
27.	 Відповідальний підрозділ проводить аналіз стану виконання плану реабілітації
або індивідуального плану і повідомляє Мінсоцполітики про стан його виконання.
28.	 Розголошення відомостей про особисте життя постраждалої особи та іншої інформації про особу, яка стала відома суб’єктам під час роботи з такою особою, забороняється.
29.	 Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації ведуть облік постраждалих осіб та подають щокварталу до 20 числа наступного місяця відповідно
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям інформацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
30.	 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації узагальнюють подану відповідно до пункту 29 цього Порядку інформацію та подають щопівроку Мінсоцполітики звіт за формою,
затвердженою Міністерством.
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Міністерство Соціальної політики України

НАКАЗ
14.09.2012 № 578
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 2 жовтня 2012 р.
за № 1679/21991
Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми
Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», пунктів 14, 16, 29 та 30
Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783,
з метою встановлення оцінки потреб постраждалої особи та надання їй необхідних
послуг, а також ведення обліку та звіту щодо постраждалих осіб НАКАЗУЮ:
1.	 Затвердити такі форми, що додаються:
1.1.	 Оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
1.2.	 Плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
1.3.	 Обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
1.4.	 Звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
2.	 Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.	 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Дроздову Л.М.
4.	 Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра —
керівник апарату
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В. Коломієць

Наказ Міністерства соціальної політики України № 578 від 14.09.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14 вересня 2012 року № 578

Форма

Оцінка потреб
особи, яка постраждала від торгівлі людьми
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Дата складання оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Потреби особи,
яка постраждала від торгівлі людьми

Необхідність вжиття заходів

Потреба у тимчасовому притулку
Потреба у правовій допомозі (в тому числі
роз’яснення прав і обов’язків постраждалих
осіб, допомога в оформленні/відновленні документів, у тому числі з метою відновлення
прав, а у разі необхідності — надання допомоги відповідно до законодавства про цивільне
та кримінальне судочинство)
Потреба у лікувально-профілактичній допомозі
Потреба у психологічній та соціально-педагогічній допомозі
Потреба у пошуку сімей постраждалих дітей
або влаштуванні їх у встановленому порядку
у спеціалізовані заклади та установи для дітей, які здійснюють їх соціальний захист
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Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Потреби особи,
яка постраждала від торгівлі людьми

Необхідність вжиття заходів

Потреба в отриманні освіти, кваліфікації або
перекваліфікації
Потреба у працевлаштуванні
Потреба у поверненні до країни походження
(для іноземців або осіб без громадянства)
Я, ___________________________________________, даю згоду на збір та обробку
(П.І.Б. особи, яка постраждала від торгівлі людьми)

моїх персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про протидію торгівлі людьми», Порядку взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783.
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми/
законний представник __________________________________ ______________
(П.І.Б.)

(підпис)

Представник центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді ________________________
(П.І.Б.)

Директор Департаменту
сімейної політики

54

______________
(підпис)

Г. Жуковська

План реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14 вересня 2012 року № 578

Форма

Директор центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді______________________
„_____”___________20___ року
Форма

План реабілітації
особи, яка постраждала від торгівлі людьми
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Представники суб’єктів взаємодії _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Дата складання плану реабілітації_________________________________________
Дата початку виконання плану реабілітації_________________________________
Продовження дії плану реабілітації _______________________________________
Дата завершення виконання плану________________________________________
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Напрям
реабілітаційної
роботи

Захо- Строки
ди
виконання

Виконавці

Стан викоВідмітка
Резуль- нання (вивикотати
конано/ не
нання
вжитих виконано/
(П.І.Б.,
заходів потребує
підпис)
перегляду)

Соціальний
Психологічний
Медичний
Правовий
Освітній, профорієнтаційний
Повернення до країни походження для
іноземців або осіб
без громадянства

Я, ______________________________________, даю згоду на збір та обробку моїх
(П.І.Б. особи, яка постраждала від торгівлі людьми)

персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про протидію торгівлі людьми», Порядку взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783.
Примітки: _______________________________________________________________
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми/
законний представник ________________________________ ________________
(П.І.Б.)

(підпис)

Представник центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді _______________________________ ________________
(П.І.Б.)

(підпис)

Представники суб’єктів взаємодії, які брали
участь у складанні зазначеного плану _______________________ ____________
(П.І.Б.)

(підпис)

________________ __________________________
(П.І.Б.)

Директор Департаменту
сімейної політики
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(підпис)

Г. Жуковська

				

жінки

Директор Департаменту сімейної політики

(голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації)

__________________________________________________

Форми експлуатації

Г. Жуковська

(П.І.Б., підпис)

________________

Кількість осіб,
які беруть
участь у крипродаж оргаінші види екс- мінальному
продаж
трудова
сексуальна нів та тканин жебрацтво
процесі
плуатації
людини
гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці гро- іноземці
ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи ма- та особи
дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро дяни без гро
Украї- мадян Украї мадян Украї- мадян Украї- мадян Украї- мадян Укра- мадян Украї- мадян Украї- мадян Укра- мадян Укра- мадян
ни
ства
ни
ства
ни
ства
ни
ства
ни
ства їни ства
ни
ства
ни
ства їни ства їни
ства
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Район, місто

Облік осіб, які постраждали від торгівлі людьми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України 14 вересня 2012 року № 578

Кількість осіб, Кількість осіб, Кількість осіб,
які звернулись яким встанов- які завершили
для встанов- лено статус по- виконання плалення статусу страждалого ну реабілітації

* Сума колонок 1 і 4.

6 дівчата
7 Всього*

5 хлопці

3 чоловіки
4 діти, з
них:

2

1 Загальна
кількість,
з них:

1

Форма

План реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

57

58

іноземці та особи
без громадянства

громадяни України

іноземці та особи
без громадянства

громадяни України

іноземці та особи
без громадянства

громадяни України

іноземці та особи
без громадянства

громадяни України

іноземці та особи
без громадянства

громадяни України
12

13

14

15

16

17

інші види
експлуатації

18

19

Кількість
осіб, які беруть участь
у кримінальному
процесі

20

21

Додатково надати аналітичний звіт щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема проаналізувати кількість постраждалих осіб та їх співвідношення щодо кількості осіб, які пройшли виконання плану реабілітації, розшифрувати за необхідності інші види експлуатації, надати висновки
та рекомендації щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному рівні тощо.

10
11
Область

громадяни України

9

іноземці та особи
без громадянства

8

громадяни України

7

іноземці та особи
без громадянства

6

продаж

громадяни України

5

Форми експлуатації
продаж
жебрацтво
органів та
тканин людини
іноземці та особи
без громадянства

4

сексуальна

громадяни України

3

трудова

іноземці та особи
без громадянства

2

Кількість
осіб, які завершили
виконання
плану реабілітації

Звіт щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, за період ___________________

Кількість
осіб, яким
встановлено
статус постраждалого

громадяни України

1 Загальна
кількість
осіб,
з них¹:
2 жінки
3 чоловіки
4
діти,
з них²:
5 хлопці
6 дівчата
7 Всього³

Кількість
осіб, які
звернулись
для встановлення
статусу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України 14 вересня 2012 року № 578

іноземці та особи
без громадянства

1

Форма

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

				

Директор Департаменту
сімейної політики

(посада)

Г. Жуковська

____________________________________________________________
(П.І.Б., підпис)

____________________________________

¹ У рядку 1 «Загальна кількість осіб» зазначається кількість осіб дорослого віку, не враховуючи дітей. Сума рядків 2 та 3 повинна дорівнювати сумі
в рядку 1.
² Сума рядків 5 та 6 дорівнює сумі в рядку 4.
³ У рядку 7 «Всього» зазначається загальна кількість осіб (дорослого віку і дітей), тобто сума у рядку 7 дорівнює сумі рядків 1 та 4.
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Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. № 350

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
Мета Програми
Метою Програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також
захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Можливі два варіанти розв’язання проблеми торгівлі людьми та надання допомоги і захисту особам, що постраждали від неї.
Перший варіант полягає у розв’язанні проблеми торгівлі людьми шляхом здійснення системних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів.
Недоліком зазначеного варіанта є те, що для його реалізації необхідні бюджетні
кошти у значному обсязі.
Другий, оптимальний варіант передбачає налагодження співпраці державних
установ з громадськими організаціями, зокрема впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими напрямами, як:
• організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, спрямованої
на запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми;
• підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам,
що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну
реінтеграцію;
• проведення постійного моніторингу ефективності заходів, спрямованих на
протидію торгівлі людьми;
• підвищення якості надання послуг особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема шляхом впровадження стандартів надання соціальних послуг таким особам.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
• підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;
• збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків притягнення
до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;
• забезпечити надання щороку комплексу послуг більш як 1200 особам, що постраждали від торгівлі людьми;
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• підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми;
• підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію.
Показники ефективності здійснення заходів Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.
Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів, а також інших джерел.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 7393,184 тис. гривень.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
1.	 Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 518).
2.	 Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2012 р. № 350.
3.	 Державний замовник-координатор — Мінсоцполітики.
4.	 Керівник Програми — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики.
5.	 Відповідальні за виконання Програми — Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ,
МОНмолодьспорт, Мінкультури, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою),
Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
та міжнародні організації (за згодою).
6.	 Строк виконання Програми — 2013‑2015 роки.
7.	 Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього
				

У тому числі за роками
Обсяг фінансування,
тис. гривень
2013
2014
2015
2996,616
1003,505 845,427 1147,684
1514,833
473,479 504,476 536,878
2881,735
914,119 959,817 1007,799
7393,184

2391,103 2309,72 2692,361
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Найменування
показника

1. Удосконалення кількість провезаконодавства та дених засідань
управління у сфе- відповідної ради
рі протидії торгівлі людьми

Найменування
завдання

12

усього

4

4

4

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

1) забезпечення
діяльності Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного
розвитку,
попередження насильства в сім’ї та
протидії торгівлі
людьми і регіональних координаційних рад з
питань протидії
торгівлі людьми

Найменування
заходу

Мінсоцполітики, МВС,
МЗС,
МОНмолодьспорт, Мінкультури,
Мін’юст,
Держстат,
Держкомтелерадіо,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, громадські та
міжнародні організації (за згодою), Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Додаток 2
до Програми

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Найменування
завдання

				

кількість прийнятих нормативно-правових
актів у сфері
протидії торгівлі
людьми

кількість підготовлених доповідей

Найменування
показника

3

усього

1

1

1

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

3) реалізація положень Закону
України
«Про
протидію торгівлі
людьми» шляхом
прийняття підзаконних нормативно-правових актів

2) здійснення кон
тролю за дотри
манням міжна
родних домовле
ностей у сфері про
тидії торгівлі людь
ми та підготовка
щорічної доповіді
з питань протидії
торгівлі людьми

Найменування
заходу

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
дер
Мінсоцполітики, МВС,
МЗС, МОНмолодь-спорт, жавний
Мінкультури, Мін’юст, бюджет
Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)
Мінсоцполітики, МВС,
М О Н м о л од ь с п о рт,
МЗС, Мін’юст, Держстат,
Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Адміністрація
Держприкордонслужби,
СБУ, Генеральна прокуратура України (за
згодою), Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)
Відповідальні за виконання

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
82,275 86,389 90,708
259,372
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63

64

Найменування
показника

кількість
розроблених стандартів

Разом за завданням 2

2. Проведення пе- кількість заходів
ревірки діяльності закладів, у яких
надається допомога особам, що
постраждали від
торгівлі людьми

Разом за завданням 1

Найменування
завдання

3

усього

1

1

1

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Мінсоцполітики, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

Відповідальні за виконання

моніторинг діяль- Мінсоцполітики, Рада
ності зазначених міністрів Автономної
закладів
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

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

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

Найменування
заходу

дер
жавний
бюджет

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

259,372

82,275 86,389 90,708

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

				

Найменування
показника

кількість заходів
у рамках моніторингу діяльності
суб’єктів у сфері
протидії торгівлі
людьми

3. Створення єди- кількість звітів
ної системи моніторингу у сфері
протидії торгівлі
людьми та оцінки ефективності
заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні

Найменування
завдання

3

3

усього

1

1

1

1

1

1

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

2) формування
системи моніторингу діяльності
суб’єктів у сфері
протидії торгівлі
людьми

1) розроблення
та впровадження
адміністративної
звітності у сфері
протидії торгівлі
людьми

Найменування
заходу

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
та міжнародні організації (за згодою)

Мінсоцполітики,
М О Н м о л од ь с п о рт,
МВС, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,
МВС,
МЗС,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

Відповідальні за виконання

—“ —

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

446,965

141,781 148,87 156,314

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
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66

1

3

кількість проведених опитувань

1

1

2

4

кількість проведених досліджень

4

1

4

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

12

усього

Значення показника

кількість проведених перевірок
у регіонах

Найменування
показника

Разом за завданням 3

Найменування
завдання

4) проведення досліджень з метою
виявлення нових
викликів і тенденцій у сфері протидії
торгівлі людьми
5)
проведення
опитування з метою визначення
рівня обізнаності
різних груп населення з питань
торгівлі людьми

3) контроль за
здійсненням заходів у сфері
протидії торгівлі
людьми

Найменування
заходу

дер
жавний
бюджет
місцеві
бюджети

Рада міністрів Автоном- місцеві
ної Республіки Крим, бюджети
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
Мінсоцполітики, МВС, державМ О Н м о л од ь с п о рт, ний бюМін’юст, Адміністрація
джет
Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)
Мінсоцполітики, МВС
—“ —
Відповідальні за виконання

4,799

5,039

4,571

5,039

14,409

4,799

169,268 326,577 186,618

4,571

148,846

682,463

14,409

148,846

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
27,487 28,861 30,304
86,652

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

				

Найменування
показника

324

90

—“ —

324

усього

30

108

108

30

108

108

Найменування
заходу

Відповідальні за виконання

30

інших спеціалістів,
професійна діяльність яких пов’язана
з наданням

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,

108 працівників соці- Рада міністрів Автономальних служб
ної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

—“ —

—“ —

374,922

275,164

95,46

Рада міністрів Автоном- місцеві
ної Республіки Крим, бюджети
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

116,414 124,996 133,512

87,284 91,649 96,231

30,281 31,795 33,384

283,547 297,724 312,61

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
893,881

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
державний бюджет

108 з а б е з п е ч е н н я МВС, Адміністрація
підвищення про- Д е р ж п р и к о р д о н фесійного рівня: служби, СБУ
працівників органів державної влади, які здійснюють
повноваження
у сфері протидії
торгівлі людьми

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

—“ —

4.
Підвищення кількість підгоп р о ф е с і й н о г о товлених спецірівня працівників алістів
органів державної влади, які здійснюють
повноваження у сфері
протидії торгівлі
людьми, надання
допомоги особам,
що постраждали
від торгівлі людьми

Найменування
завдання

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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Найменування
показника

Значення показника

Найменування
заходу

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансування (деру тому числі
усьожавний,
го
за роками
місцевий
2013 2014 2015
бюджет,
інші)
допомоги особам, громадські та міжнаінші
що належать до родні організації (за джерела
групи ризику або згодою)
постраждали від
торгівлі людьми
Разом за завданням 4
державний бюджет
місцеві
бюджети
інші джерела
3
1
1
1 1)
підвищення М і н с о ц п о л і т и к и , держав5.
Запобігання кількість інфоррівня обізнаності Держкомтелерадіо, ний бюторгівлі людьми, м а ц і й н о - п р о населення щодо МВС, МЗС, МОНмоджет
її первинна про- світницьких засучасних проявів лодьспорт, Мінкульфілактика
ходів
торгівлі людьми, а тури, Адміністрація
також засобів і ме- Д е р ж п р и к о р д о н тодів, що викорис- служби, СБУ
товуються торгівцями людьми
(вироблення та Рада міністрів Авто- місцеві
розповсюдження номної
Республіки бюджети
соціальної рекла- Крим, обласні, Київми, виготовлення ська та Севастопольбуклетів, плакатів ська міські держадмітощо)
ністрації, громадські
та міжнародні організації (за згодою)

Найменування
завдання

68

283,547 297,724 312,61

233,979 248,44 263,127
41,136 43,193 45,352
433,64 95,384 478,088

195,509 209,844 225,249

893,881
745,546
129,681
1007,112

630,602

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
129,681 41,136 43,193 45,352

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Найменування
завдання

				

частка залученої
молоді, відсотків

кількість осіб,
залучених
до
здійснення заходів з первинної
профілактики
торгівлі людьми

Найменування
показника
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

2) залучення молоді до проведення інформаційних
і культурно-просвітницьких заходів

Найменування
заходу

М О Н м о л од ь с п о рт,
МВС, МЗС, Мінсоцполітики, СБУ, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за
згодою)

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
—“ —
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт, МВС, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, громадські та
міжнародні організації (за згодою)
Відповідальні за виконання

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
11,901
3,775 3,964 4,162

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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Найменування
завдання

70

1

2

1

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

Мінсоцполітики, МВС,
МЗС, Держкомтелерадіо, Адміністрація
Держприкордонслужби

4)
проведення М і н с о ц п о л і т и к и ,
і н ф о р м а ц і й н о - Держкомтелерадіо
роз’яснювальної
та просвітницької
роботи у сфері
трудової міграції

1

2

1

Нацдержслужба, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Відповідальні за виконання

кількість інформаційно-просвітницьких кампаній

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Найменування
заходу

3) включення до
програм підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади
і посадових осіб
місцевого самоврядування питань протидії торгівлі людьми

усього

Значення показника

кількість програм підготовки,
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації

Найменування
показника

80,674

73,114

—“ —

38,339

39,353 41,321

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

державний бюджет

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

				

кількість
вчальних
грам

6. Профілактика кількість осіб
торгівлі людьми
серед представників вразливих
верств населення

напро-

Найменування
показника

Разом за завданням 5

Найменування
завдання
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

проведення
роз’яснювальної
роботи з:
дітьми
працівників- мігрантів,
дітьми-сиротами
та іншими категоріями дітей, які
потребують соціального захисту

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

Найменування
заходу

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за
згодою)

М О Н м о л од ь с п о рт,
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Відповідальні за виконання

24,942

642,503

місцеві
бюджети
—“ —

1160,9

7,912

8,307

8,723

199,284 213,808 229,411

468,415 134,737 557,748

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

державний бюджет

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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Найменування
завдання

Найменування
показника

72

усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Відповідальні за виконання

МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)
Рада міністрів Авто- місцеві
номної
Республіки бюджети
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

особами, залученими до найгірших форм праці,
зокрема з тими,
що надають платні
сексуальні послуги

особами, що є Мінсоцполітики, Рада
батьками та опі- міністрів Автономної
кунами
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

Найменування
заходу

28,817

9,141

9,598 10,078

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

				

Найменування
показника

Разом за завданням 6

Найменування
завдання
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Відповідальні за виконання

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

МВС,
Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, МЗС, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

б е з р о б і т н и м и Мінсоцполітики, Рада
міністрів Автономної
особами
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за
згодою)

Найменування
заходу

—“ —

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

53,759

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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74

кількість правоохоронних заходів щодо осіб, які
вчиняють злочини, пов’язані з
торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

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

кількість виявлених організованих груп, що вчиняють злочини,
пов’язані з торгівлею людьми

Найменування
показника

Найменування
завдання
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Відповідальні за виконання

3) припинення
діяльності зазначених організованих груп

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

2) забезпечен- Генеральна прокураня підтримання тура України (за згодержавного об- дою)
винувачення у
судових справах,
пов’язаних з торгівлею людьми, та нагляду за додержанням вимог законів
під час виконання
судових рішень у
таких справах

1) виявлення та МВС, СБУ, Адміністрарозкриття злочи- ція Держприкордоннів, пов’язаних з служби
торгівлею людьми

Найменування
заходу

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Найменування
завдання

				

кількість запитів
про надання інформації

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

кількість спільних операцій

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Найменування
заходу

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

усього

Значення показника

кількість
осіб,
яких повернуто
в Україну та/або
пос траж далих
від
злочинів,
пов’язаних з торгівлею людьми,
вчинених зазначеними організованими групами

Найменування
показника

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

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

МВС, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби,
СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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76

8. Надання допо- кількість осіб
моги особам, що
постраждали від
торгівлі людьми

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

місцеві держадміністрації, громадські та
міжнародні організації (за згодою)

8)
здійснення МВС, СБУ, Мінсоцполіконтролю за ді- тики, Мінінфраструкяльністю підпри- тури
ємств, установ та
організацій у сфері протидії торгівлі людьми

Відповідальні за виконання

кількість перевірених підприємств, установ та
організацій

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Найменування
заходу

7) забезпечення МВС, СБУ, Генеральна
безпеки осіб, що прокуратура України
постраждали від (за згодою)
торгівлі людьми,
або свідків у рамках кримінального
судочинства щодо
торгівлі людьми

усього

Значення показника

кількість осіб,
залучених
до
виконання програм захисту

Найменування
показника

Разом за завданням 7

Найменування
завдання

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів)

Найменування
завдання

Найменування
показника
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)
місцеві
бюджети

				

проведення кон- Рада міністрів Авто- місцеві
сультацій психолога номної
Республіки бюджети
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністраінші
ції, Мінсоцполітики, джерела
громадські та міжнародні організації (за згодою)

2 здійснення со- — “ —
ціального супроводження, виконання спеціалізованих програм
інші
підтримки осіб, що
джерела
постраждали від
торгівлі людьми,
зокрема з їх реабілітації, у тому числі:
надання медич- Рада міністрів Автоном- місцеві
ної допомоги
ної Республіки Крим, бюджети
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,
МОЗ, громадські та
інші
міжнародні організа- джерела
ції (за згодою)

Найменування
заходу

102,839 107,981 113,38

324,2

171,399 179,969 188,968

540,336

2,212 2,323 2,439

7,084 7,439 7,811

22,334

6,974

274,238 287,95 302,348

864,536

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
9,296 9,762 10,25
29,308

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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Найменування
завдання

Найменування
показника

78

Відповідальні за виконання

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

Мінсоцполітики, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

надання послуг Мінсоцполітики, Рада
з працевлашту міністрів Автономної
вання
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, громадські та міжнародні
організації (за згодою)

Найменування
заходу

Джерела
фінансування (деру тому числі
усьожавний,
го
за роками
місцевий
2013 2014 2015
бюджет,
інші)
надання освітніх М О Н м о л од ь с п о рт, — “ —
послуг
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
та міжнародні організації (за згодою)
Значення показника

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
411,358 431,926 453,522
1296,806
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Найменування
завдання

Найменування
показника

Відповідальні за виконання

Мінсоцполітики, МВС,
МЗС,
МОНмолодьспорт, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за
згодою)

Найменування
заходу

надання
допомоги громадянам
іноземних держав, особам без
громадянства, що
постраждали від
торгівлі людьми

				

—“ —

Джерела
фінансування (деру тому числі
усьожавний,
го
за роками
місцевий
2013 2014 2015
бюджет,
інші)
надання послуг Мінсоцполітики, МВС,
інші
дітям, що по- МЗС, МОНмолодь-спорт, джерела
страждали
від Мінкультури, СБУ, Рада
торгівлі людьми міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)
Значення показника

216,08

68,55

71,97

75,56

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
360,223 114,266 119,979 125,978

Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
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кількість виданих дозволів на
імміграцію громадянам іноземних держав або
особам без громадянства, що
постраждали від
торгівлі людьми

Найменування
показника

Разом за Програмою
у тому числі

Разом за завданням 8

Найменування
завдання
усього

у тому числі
за роками
2013 2014 2015

Значення показника

Відповідальні за виконання

видача в уста- ДМС, СБУ, МЗС
новленому
законодавством
порядку дозволів
на
імміграцію
громадянам іноземних держав
або особам без
громадянства, що
постраждали від
торгівлі людьми

Найменування
заходу

дер
жавний
бюджет
Мінсоц
політики
МВС
місцеві
бюджети
інші
джерела

місцеві
бюджети
інші
джерела

Джерела
фінансування (державний,
місцевий
бюджет,
інші)

2391,103 2309,72 2692,361
1003,505 845,427 1147,684
719,958 547,703 835,074
283,547 297,724 312,61
473,479 504,476 536,878
914,119 959,817 1007,799

2102,735
893,881
1514,833
2881,735

868,412 911,825 957,408

2737,645

7393,184
2996,616

018,592 19,524

58,616

20,5

Прогнозний
У тому числі
обсяг фінанза роками
сових ре- 2013 2014 2015
сурсів для
виконання
завдань,
тис. гривень
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Додатки до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
Найменування завдання

Найменування
показників
виконання
завдання

1. Удосконалення зако- кількість заходів з
нодавства у сфері проти- удосконалення закодії торгівлі людьми
нодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми
2. Проведення перевір- кількість звітів з пики діяльності закладів, у тань моніторингу
яких надається допомога та навчання спеціособам, що постраждали алістів, які надають
від торгівлі людьми
допомогу особам,
що постраждали
від торгівлі людьми
3. Створення єдиної сис- кількість заходів,
теми моніторингу заходів спрямованих
на
щодо протидії торгівлі створення зазналюдьми, що здійснюють- ченої системи
ся на національному та
регіональному рівні, та
оцінки їх ефективності
4. Підвищення професій- кількість підготовного рівня працівників, лених спеціалістів
які надають допомогу
особам, що постраждали
від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та
соціальну реінтеграцію
5. Організація первин- кількість заходів
ної профілактики торгівлі
людьми
6. Забезпечення надан- кількість осіб
ня допомоги особам, що
постраждали від торгівлі
людьми
				

ОдиЗначення показників
ниця усього
у тому числі
виміру
за vроками
2013

2014 2015

одиниць

15

5

5

5

—”
—

3

1

1

1

—”
—

22

7

8

7

осіб

414

138

138

138

одиниць

5

2

1

2

осіб

3726

1242

1242 1242
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КОДЕКС УКРАЇНИ
Про адміністративні правопорушення
[витяг]

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законом, — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення,— тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства — тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 181‑1. Заняття проституцією
Заняття проституцією — тягне за собою попередження або накладення штрафу
від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії,
вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Перелік статей,які відносяться до злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації
органів або тканин людини
1.	 Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів аботканин людини — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківабо без такого.
2.	 Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів аботканин
з метою їх трансплантації — карається обмеженням волі на строк дотрьох років
або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням праваобіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьохтроків.
3.	 Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи,яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, —
караються обмеженням волі на строк до п’яти роківабо позбавленням волі на той
самий строк, з позбавленням права обійматипевні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років абобез такого.
4.	 Незаконна торгівля органами або тканинами людини — карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самийстрок.
5.	 Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті,вчинені
за попередньою змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, — караються позбавленням волі на строк
від п’яти до семи років з позбавленням права обійматипевні посади і займатися
певною діяльністю настрок до трьох років.

Стаття 144. Насильницьке донорство
1.	 Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метоювикористання її як донора — карається позбавленням права обіймати певніпосади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк додвох років, зі штрафом
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян чи без такого.
2.	 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього
або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в матеріальнійзалежності
від винного, — караються обмеженням волі на строк до п’ятироків або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням праваобіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьохроків або без такого.
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3.	 Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені запопередньою
змовою групою осіб або з метою продажу, — караються позбавленням волі на строк
до п’яти років з позбавленням права обіймати певніпосади чи займатися певною
діяльністю на ст рок до трьох років.

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
1.	 Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина,
а так само вербування, переміщення, переховування, передача абоодержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману,шантажу чи уразливого стану особи, — караються позбавленням волі настрок від трьох до восьми років.
2.	 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього
або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовоюгрупою осіб,
або службовою особою з використанням службового становища, або особою,
від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чиздоров’я потерпілого чи його близьких,
або з погрозою застосування такогонасильства, — караються позбавленням волі
на строк від п’яти до дванадцятироків з конфіскацією майна або без такої.
3.	 Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчиненіщодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для
життя або здоров’я потерпілого чи його близьких,або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми доп’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка.
1.	 Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної
експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю абопримусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведеннядослідів над людиною без її
згоди, усиновлення (удочеріння) з метоюнаживи, примусову вагітність, втягнення
у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.
2.	 У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слідрозуміти
зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєюволею самостійні рішення,
чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих,
сімейних або інших обст авин.
3.	 Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або
одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею маєнаставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману,шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чипогрозою застосування насильства, використання службового становища,або особою, від якої потерпілий був
у матеріальній чи іншій залежності.
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Стаття 1501. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом
1.	 Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньоїдитини для
заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей,речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) з метою отриманняприбутку — карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2.	 Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини або пов’язані із застосуванням
насильства чи погрозою його застосування, а так само вчинені повторно або особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбаченихстаттями 150, 303, 304 цього
Кодексу, або за попередньою змовою групоюосіб, — караються обмеженням волі
на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3.	 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчиненіорганізованою
групою, а також якщо внаслідок таких дій дитині спричиненісередньої тяжкості чи тяжкі
тілесні ушкодження, — караються позбавленнямволі на строк від п’яти до де сяти років.

Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
1.	 Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення
(удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи навиховання в сім’ю громадян — караються штрафом від п’ятдесяти до стадвадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськимироботами на строк від ста двадцяти
до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років.
2.	 Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вониспричинили
тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк віддвох до п’яти років.

Стаття 190. Шахрайство
1.	 Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхомобману чи зловживання довірою (шахрайство) — карається штрафом доп’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами
на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2.	 Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групоюосіб, або
таке, що завдало значної шкоди потерпілому, — карається штрафомвід п’ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян абовиправними роботами
на строк від одного до двох років, або обмеженнямволі на строк до п’яти років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.
3.	 Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконнихоперацій
з використанням електронно-обчислювальної техніки, — карається позбавленням
волі на строк від трьох до восьми років.
4.	 Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою
групою, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років
з конфіскацією майна.
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Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністюта діяльністю з надання фінансових послуг
1.	 Здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, яксуб’єкта
підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької діяльності та яка
підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержанняліцензії видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення
таких видів господарської діяльностіз порушенням умов ліцензування, якщо це було
пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, — карається штрафом від ста до
двохсотп’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправнимироботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
2.	 Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншоїдіяльності
з надання фінансових послуг, а також професійної діяльності наринку цінних паперів
без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо
законом передбачено набуття статусуфінансової установи чи одержання специального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням
умов ліцензування,якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, — карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленнямправа
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк дотрьох років.
Примітка.
Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
1.	 Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном,
одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечногопротиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів, атакож вчинення дій, спрямованих на
приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, правна такі кошти або майно, джерела їх походження, місце
знаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів
чи іншогомайна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, — караютьсяпозбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням праваобіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двохроків з конфіскацією
коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
2.	 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно абоза попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, — караютьсяпозбавленням
волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленнямправа обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк дотрьох років з конфіскацією
коштів або іншого майна, одержаних злочиннимшляхом, та з конфіскацією майна.
3.	 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, — караютьсяпозбавленням волі
на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленнямправа обіймати певні
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посади або займатися певною діяльністю на строк дотрьох років з конфіскацією
коштів або іншого майна, одержаних злочиннимшляхом, та з конфіскацією майна.
Примітка.
1.	 Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації
(відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавленняволі на строк від трьох
і більше років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочиномза кримінальним законом іншої
держави і за таке ж саме діяння передбаченавідповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок вчиненняякого незаконно одержані доходи.
2.	 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,визнається
вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину буликошти або інше майно
на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.	 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,визнається
вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти
або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, щопропагують культ насильства і жорстокості
1.	 Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості,
з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання,перевезення
чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також
примушування до участі в їх створенні — караютьсяштрафом до ста п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадянабо арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк дотрьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
2.	 Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і
жорстокості, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження середних творів,
що пропагують культ насильства і жорстокості, — караютьсяштрафом від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п’яти років, з конфіскацією кіно тавідеопродукції, що пропагує культ
насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.
3.	 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вонивчинені
повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування
неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культнасильства і
жорстокості, — караються позбавленням волі на строк від трьохдо п’яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатисяпевною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно тавідеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їхвиготовлення і демонстрування.
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Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
1.	 Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного
характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення,зберігання,
перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їхзбут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні –караються штрафом від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженнямволі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів тазасобів їх виготовлення і розповсюдження.
2.	 Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед
них творів, зображень або інших предметів порнографічногохарактеру, — караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуванихмінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років,або позбавленням волі на той
самий строк, з конфіскацією порнографічноїкІно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
3.	 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вонивчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- тавідеопродукції,
комп’ютерних програм порнографічного характеру, — караються позбавленням
волі на строк від трьох до семи років з позбавленнямправа обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк дотрьох років та з конфіскацією
порнографічних предметів, кІно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження ідемонстрування.

Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво
1.	 Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти —
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян
або обмеженням волі на строк до двох років.
2.	 Ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою зацей злочин,
або вчинені організованою групою, — караються обмеженнямволі на строк до
п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3.	 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені іззалученням
неповнолітнього, — караються позбавленням волі на строк віддвох до семи років.

Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією
1.	 Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її дозайняття
проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливогостану цієї особи,
або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство —
караються позбавленням волі на строк від трьох доп’яти років.
2.	 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількохосіб або
повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою
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з використанням службового становища, або особою, від якоїпотерпілий був у
матеріальній чи іншій залежності, — караються позбавленням волі на строк від
чотирьох до семи років.
3.	 Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчиненіщодо непов
нолітнього або організованою групою, — караються позбавленням волі на строк
від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або безтакої.
4.	 Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті,вчинені щодо
малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років зконфіскацією майна або без такої.
Примітка.
1.	 Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченнюзаняття
проституцією іншою особою.
2.	 Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього взаняття проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цієюстаттею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу,
уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службовогостановища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншійзалежності.

Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон
України
1.	 Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон
України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами,вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод — карається позбавленням волі на строк від
двох до п’яти років з конфіскацією транспортнихабо інших засобів вчинення злочину.
2.	 Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групоюосіб, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів
вчинення злочину.
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Друк — офс. Ум.др.арк. — 2,75. Об’єм — 3,62.
Наклад 2100. Зам. 1013.
Надруковано: ТОВ «Компанія ВАІТЕ»
01042, Київ, вул. П.Лумумби, 4/6, оф. 516, тел. 0 44 531 1432.
Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ»
Свідоцтво про внесення до державного реєстру
суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2570 від 27.07.2006 р.

