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Черкаська обласна рада

Пояснювальна записка
до проекту рішення обласної ради „Про обласну соціальну програму 

протидії торгівлі людьми на 2021 рік“

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Торгівля людьми визнана тяжким злочином на міжнародному рівні. 

Жертвами цього злочину стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають 
від різноманітних його форм, серед яких - торгівля людьми з метою примусової 
праці, сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів 
тощо.

Так, як закінчується дія обласної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради 
від 07.10.2016 № 9-5/УІІ, Управлінням розроблено та подається на розгляд сесії 
обласної ради проект рішення обласної ради „Про обласну соціальну програму 
протидії торгівлі людьми на 2021 рік (далі - Програма).

Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів, 
окреслення обов'язків та напрямів роботи, підвищення ефективності 
переслідування осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або 
сприяють їх вчиненню, а також захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, та надання їм допомоги.

2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою проекту рішення є запобігання торгівлі людьми, підвищення 

ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють 
їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, 
та надання їм допомоги.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом налагодження 
співпраці державних установ з громадськими організаціями; організації 
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
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постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну 
реінтеграцію; підвищення якості надання послуг особам, що постраждали 
від торгівлі людьми.

3. Правові аспекти.
Підставою для прийняття проекту рішення обласної ради є п. 16 частини 

першої ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон 
України „Про протидію торгівлі людьми”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація проекту рішення фінансується за рахунок коштів обласного 

та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних 
спілок та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів.
Проект рішення погоджено з виконавцями заходів Програми.
6. Регіональний аспект.
Проект рішення не зачіпає розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць.
7. Громадське обговорення.
Проект рішення не потребує громадського обговорення.
8. Прогноз результатів.
Виконання проекту рішення дасть змогу:
посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, міжнародних 

організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, що виконують 
різні функції у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити рівень поінформованості суспільства щодо шляхів уникнення 
ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання 
допомоги з метою формування у населення навичок безпечної поведінки;

зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, 
які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити рівень довіри населення до правоохоронної та судової систем;
запровадити дієвий механізм направлення осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми, органами Національної поліції до відповідальних 
структурних підрозділів для надання допомоги;

забезпечити належний захист надання допомоги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб;

здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми.
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