
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

 

НАКАЗ 

03.09. 2018                                                     м. Ковель                                                             № 161 

 

Про затвердження плану заходів 

на виконання Державної цільової  

соціальної програми протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року 

 

 На виконання постанови Кабінету міністрів України від 24.02.2016р. № 111 «Про 

затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», 

відповідно до листа управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

13.06.2017р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми на 

період до 2020 року (додаток 1). 

2. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М.: 

1) забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Заходів; 

2) подавати щороку до 10 червня та до 20 грудня в управління освіти інформацію про 

стан виконання Заходів у навчальному закладі. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

_____________      _____________________                                                              А.М.Сметюх 
                       (дата)                                              (підпис)  

 

 

 

mailto:NVK_11@ukr.net


Додаток 1 до наказу 

по НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля 

від 03.09.2018 № 161 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

НВК «ЗОШ №11-ліцей», спрямованих на  виконання 

Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

 

  

1. Проводити виховні години, засідання «круглих столів», бесіди, години спілкування, 

перегляди кінофільмів з питань профілактики торгівлі молоді: «Ні – торгівлі людьми», «Не 

стань живим товаром!», «Що таке «торгівля людьми»?», «Чи ризикую я бути проданим?». 

 

Упродовж навчального року     Соціальний педагог, класні керівники 

 

2. Організувати перегляд навчального відеофільму «Станція призначення  - життя». 

 

Жовтень-травень 2017-2020 рр.                             ЗДВР, соціальний педагог 

 

3. На уроках з предмету «Основи здоров’я» звертати увагу на питання щодо протидії торгівлі 

людьми. 

 

2017-2020 рр.                                            Соціальний педагог, класні  керівники 

 

4. Проводити анкетування щодо вивчення стану «захищеності» дітей від ризику потрапляння 

в ситуацію торгівлі людьми. 

 

Грудень, травень 2017-2018рр.                                   Практичний психолог 

 

5. Провести заняття з елементами тренінгу з протидії торгівлі людьми.. 

 

           Упродовж навчального року                         Практичний психолог 

 

6. Подавати узагальнені матеріали у ММК управління освіти методисту ММК Колесніковій 

Ж.В. 

 

           Щороку до 20 грудня та 10 червня                 ЗДВР 

 

 

 


