ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ПОТЕРПІЛИМ ТА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ
(Постанова КМУ № 783 від 22.08.2012)
Суб'єкт, який виявив
постраждалого

Невідкладно
забезпечує надання
першочергової мед.
допомоги та
розміщення у
відповідному
закладі охорони
здоров’я (у разі
потреби )

за згодою

Притулок (у
разі потреби)
-тер.центр с.обслуг.
-центр соц. псих.доп.
-громад. та між. орг.

Відповідальний
структурний підрозділ
(відповідальна особа)

Заява

Статус постраждалої

Інформує

ОВС про
співпрацю або
про відмову у
співпрацюванні

Довідка

Звертається до
тер. підрозділ ДМС
для термінового
відновлення та
видачі документів у
разі їх відсутності

мед. висновок
звіт

ЦСССДМ
надання статусу

Інформує особу
про можливість
отримання
допомоги, її
видах та
порядку
надання

Місцева
держадміністрація

оцінка потреб,
надання послуг

План
реабілітації

Ініціює спільне
засідання суб’єктів,
затверджує план

відмова у
статусі

виконання

СЖО

Аналіз
виконання
плану
звіт

Мінсоцполітики

ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДОКУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ІНОЗЕМЦЯМ АБО ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ
(Постанова КМУ № 783 від 22.08.2012)

Суб'єкт, який
виявив
постраждалого
за згодою

Заява

Статус
постраждалої

2 дн.

Місцева
держадміністрація
Відповідальний
2 дн.
структурний підрозділ Письмово повідомляє
(відповідальна особа)

Тер.
підрозділ
ДМС

Довідка про
звернення для
встановлення
статусу

Підстава для
реєстрації
У разі відсутності
документів

Встановлення
особи.
Підтвердження
громадянства

Притулок, мед.
допомога,
співпраця з ОВС

ЦСССДМ
оцінка потреб,
план реабілітації
надання послуг,
звітування

звіт

Мінсоцполітики

Країна
походження

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ДИТИНІ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ
(Постанова КМУ № 783 від 22.08.2012)
Притулок (у разі
потреби) -притулок для
дітей ССД.-центр соц.
псих.реабіл.дітей
-громад. та між. орг.

Невідкладно
повідомляє
про неї ОВС
Суб'єкт, який
виявив
постраждалу
дитину
Інформує особу
про можливість
отримання
допомоги, її
видах та
порядку
надання

Місцева
держадміністрація

Надання мед.
допомоги та
розміщення у
відповідному
закладі охорони
здоров’я
мед.
висновок

Відповідальний
структурний підрозділ
(відповідальна особа)

Заява

Статус постраждалої

Інформує

ОВС про
співпрацю або
про відмову у
співпрацюванні
Звертається до
тер. підрозділ ДМС
для термінового
відновлення та
видачі документів
(за потребою)

за згодою

ССД
звіт
Виконання

надання
статусу

Індивідуальний
план соціальн.
захисту дитини

Комісія з
питань захисту
прав дитини

ЦСССДМ
оцінка потреб,
надання послуг
Соціальне
інспектува
ння сім’ї

Аналіз
виконання
плану
Відмова
у статусі

СЖО

звіт

Мінсоцполітики

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
(Постанова КМУ № 417 від 23.05.2012)
Протягом
2 роб. дн.

Постраждала
особа / законний
представник

Іноземцеві або особі без громадянства видається довідка про
звернення (для реєстрації у ДМС)

Місцева
держадміністрація

заява
Довідка про
встановлення
статусу

Відповідальний
структурний
підрозділ
(відповідальна особа)

Довідка реєструється
у відповідному журналі.
Має термін 2 р., який
може бути продовжено
МінСоцПоліт. на 1 р.

Лист про
встановлення статусу
або відмову

(протягом 5 роб. дн.)

Реєстрація
та розгляд
документів

Реєстрація
заяви
у журналі

Інформування про
можливість одержання
допомоги та її види

Проведення
співбесіди, заповнення
опитувальника, розписки
про нерозголошення
відомостей
Протягом
2 роб. дн.

Оформлення
облікової
картки
Протягом
5 роб. дн.

Протягом 3 роб. дн.
з дати подання
заяви

7- ден. термін

Перевірка інформації,
зазначеної в опитувальному
листі, щодо її достовірності

2- ден. строк

Мінсоцполітики

Подання
документів

Копії заяви,
пісвідчення особ.,
опитувальника,
облікової картки,
заяви до ОВС
доп.матеріали

Загальний строк проведення процедури встановлення статусу не може перевищувати місячний строк з дня проведення
співбесіди з особою у місцевій держадміністрації (п.3 ст.15 ЗУ Про протидію торгівлі людьми)

