
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      01.09.2022        №259-од 

Про затвердження плану заходів 

щодо протидії торгівлі людьми  

на період до 2025 року 
 

 На виконання Концепції Державної цільової соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2025 року,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів закладу щодо протидії торгівлі людьми на період до 

2025 року (План заходів), що додається. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д., практичному 

психологу Швейці О.М. та соціальному педагогу Кудрик О.Ю., класним 

керівникам 7-11-х класів: 

2.1. проводити профілактичні заходи з проблеми запобігання торгівлі людьми, 

насильству над дітьми.  

Впродовж 2022 року 

2.2. Впровадити просвітницько-профілактичну програму, рекомендовану 

МОНУ “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція для учнів 7-11 

класах.” 

2.3. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Плану заходів. 

3. Практичному психологу Швейка О.М. та соціальному педагогу Кудрик О.Ю. 

подати інформацію про стан виконання Плану заходів для її узагальнення до 

відділу освіти, культури, медицини та спорту Вижницької ОТГ 

до 10 грудня 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                               Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:                 

_______ Швейка О.М.                   ________ Кудрик О.Ю. 

_______ Сергій Я.І.                        ________ Клим  Г.Г. 

_______ Фартушняк С.С.              ________ Артемчук Г.І. 

_______ Гожда Т.Я.                       ________ Ямбор Н.В. 

_______ Гаврилюк О.С.                ________ Шпинтюк Р.Г. 

_______ Козачук А.Д.                   ________ Панасенко М.Ю. 
 

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

віаказом по закладу  

від 01.09.2022 року № 259-од 

Директорка закладу 

__________ О.Ю.Сичова 

 
 

План заходів 
на виконання Державної цільової соціальної програми  

протидії торгівлі людьми на 2025 рік 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
1.  Оновити в шкільній бібліотеці постійно 

діючу тематичну виставку матеріалів з 

питань безпечної міграції, 

профілактики торгівлі людьми 

Вересень-

Жовтень 

2022 року 

Муха М.В., 

завідувач 

бібліотеки 

 

2.  Провести профілактичні бесіди з 

проблеми запобігання торгівлі людьми, 

насильству над дітьми, безпеки дітей в 

Інтернеті  

Впродовж  

2022 року 

Соціальний педагог 

Кудрик О.Ю., 

практичний 

психолог        

Швейка О.М..  

 

3.  Розглянути питання протидії торгівлі 

людьми на класних годинах 

Впродовж  

2022 року 

Класні керівники 

7-11 кл. 
 

4.  Провести Тиждень протидії торгівлі 

людьми: 

- перегляд навчальних відеофільмів 

«Станція призначення – ЖИТТЯ!», 

«Небезпечна гра» 

- проведення просвітницького тренінгу 

- вхідне та вихідне анкетування щодо 

обізнаності учнів 9-11-х класів з питань 

протидії торгівлі людьми 

Грудень  

2022 року 

Заступниця 

директорки з 

виховної роботи 

Козачук А.Д., 

практичний 

психолог  

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

класні керівники 

 

5.  Розмістити в стенді (І поверх) 

інформаційні матеріали щодо:   

- професій, які користуються попитом  

ринку праці; 

- про наслідки нелегального виїзду за 

кордон з метою працевлаштування; 

- телефони Національної гарячої лінії з  

питань запобігання насильству та 

захисту прав дитини; 

- телефони Національної гарячої лінії з 

питань запобігання торгівлі людьми. 

Листопад  

2022 року 

Практичний 

психолог  

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

 

 

 

6.  Організувати зустрічі з представниками 

правоохоронних органів,  громадських 

організацій та служб у справах дітей з 

метою обміну інформацією щодо 

запобігання торгівлі людьми 

Впродовж  

2021 року 

Заступниця 

директорки з 

виховної роботи 

Козачук А.Д., 

практичний 

психолог 

Швейка О.М. 

 

 


