
 

                                       УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

         23000, Вінницька обл., м. Бар, майдан Святого Миколая , 18, тел./факс: (04341) 2-25-88  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

 14.07.2021 р.                                                                                                                                       № 112-Р 

 

Про затвердження плану заходів до  

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 

та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 

 

        

     Відповідно до Закону України “Про протидію торгівлі людьми”, на виконання резолюції 

заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації від 08.07.2021р. № 6524/01.01-

35/7.21 на лист Міністерства соціальної політики від 08.07.2021 р. № 12097/0/2-21/47 про 

проведення інформаційної кампанії з питань протидії торгівлі людьми, Комплексної програми 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання 

Барської міської ради від 06.07.2021 р., керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити План заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми (додаток 1). 

2. Зобов’язати структурні підрозділи Барської міської ради: відділ освіти, відділ культури, 

молодіжної політики, спорту та туризму, відділ соціальної політики та охорони здоров’я: 

 

1) забезпечити виконання плану заходів відповідно до компетенції; 

2) інформацію про виконання плану заходів надавати відділу соціальної політики та охорони  

    здоров’я Барської міської ради для узагальнення та інформування у встановлені терміни  

    департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. 

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань  

      діяльності виконавчих органів ради Мандрику М. І. 

 

                                                                                                                    

   Міський голова                                                          Володимир САВОЛЮК 
 



 

 

  Додаток 1 

                                                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                                                                       від 14.07.2021 № 112-Р 

                                       

                                                                          

ПЛАН ЗАХОДІВ 

до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 

та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 

 

1. Інформування громадськості з питань протидії торгівлі людьми на офіційному сайті 

міської ради, з роз’ясненням можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та 

можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних закладах,  та 

шляхом розповсюдження брошур, та буклетів щодо протидії торгівлі людьми до 

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня) та Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми (18 жовтня): 

         Липень, жовтень 2021 р.                    Відділ соціальної політики та охорони здоров’я 

2. Організація у Барській публічній бібліотеці тематичної виставки: “Ні – торгівлі людьми!”. 

Проведення з відвідувачами бібліотеки дискусій на теми: “Як розпізнати ситуацію 

торгівлі людьми?”, “Торгівля дівчатами та жінками”, “Торгівля чоловіками та дітьми”: 

Липень 2021 р.                        Відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму 

 

3. Проведення вуличної  акції  “Людина - не товар!”  з  розповсюдженням   інформаційних   

       листівок: 

         Жовтень 2021 р.                      Відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму 
             

        

4.   Проведення заходу “Не стань жертвою торгівлі людьми!”, з можливістю перегляду 

учнями відеороликів, ознайомлення із формами трудової експлуатації, правилами 

безпечного виїзду за кордон: 

 

Липень 2021 р.                        Відділ освіти 

 

5. Проведення профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми за 

участю дітей, молоді та їх батьків: 

  

 Жовтень 2021 р.                        Відділ освіти 

 

 

  

 

 

   

 
 


