Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми
20 вересня 2011 року прийнято Закон України "Про протидію торгівлі людьми"
за № 3739-VI. 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.
Відповідно до статті 1 Закону:
"торгівля людьми" – це 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.
Згідно із Конвенцією згода жертви торгівлі людьми на умисну
експлуатацію, не має значення, якщо було застосовано засоби, зазначені у
визначення "торгівля людьми".
Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, звертається до
структурного підрозділу відповідального за встановлення статусу постраждалого від
торгівлі людьми місцевої державної адміністрації (в Голованівському районі це
управління соціального захисту населення райдержадміністрації) за місцем
проживання, із заявою на встановлення статусу постраждалого від торгівлі людьми.
Протягом трьох робочих днів проводиться співбесіда з особою, яка ймовірно
постраждала, та заповнюється опитувальний лист.
Далі дана особа направляється до районного центру соціальних служб сім'ї,
дітей та молоді для взяття під соціальний супровід та для складання оцінки потреб.
У разі коли 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 дану особі, зобов'язаний невідкладно забезпечити надання їй
першочергової медичної допомоги та у разі потреби розміщення у відповідному
закладі охорони здоров'я. Те саме стосується і тимчасового притулку.
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.
Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлює Міністерство
соціальної політики України строком до двох років.
Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має прав на
одержання одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством
порядку.

