
Додаток 1 

до районної програми протидії поширенню наркоманії,  

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,  

психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015роки,  

затвердженої рішенням районної ради  

від 22 лютого 2013року 

№ 303 
  

           Ресурсне забезпечення 

районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2013 -2015 роки 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

У тому числі за роками, тис. грн. 

2013 2014 2015 

 Районний бюджет:  

Районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

3 1 1 1 

РВ УМВС 

України в 

Кіровоградській 

області 

30 10 10 10 

Центральна 

районна лікарня 

10 10 - - 

Служба у справах 

дітей районної 

державної 

адміністрації  

15 5 5 5 

 

Примітка: Конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження районного бюджету на 

відповідний бюджетний період. 



Додаток 2 

до районної програми протидії поширенню наркоманії,  

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,  

психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015роки,  

затвердженої рішенням районної ради  

від 22 лютого 2013року 

№ 303 
 

Напрями реалізації та заходи районної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних  засобів, психотропних речовин  та прекурсорів на 2013 -2015 роки 

 
№ Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Очікуваний результат 

усього 2013 2014 2015  

1. Проведення 

вторинної 

профілактики 

серед осіб, які 

вживають 

наркотичні 

речовини 

1.Розповсюдження 

засобів індивідуального 

захисту, проведення 

консультування з 

особами, які вживають 

наркотичні речовини та 

їх близьким оточенням. 

1.1Придбання 

відеопродукції  для 

проведення заходів 

стосовно формування у 

дітей і молоді 

негативного ставлення 

до вживання 

наркотичних засобів та 

пропаганди здорового 

способу життя . 

1.2Здійснювати заходи 

щодо соціальних 

інспектувань сімей, 

відносно яких надійшли 

повідомлення від 

Протягом 

2013-2015 

років 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Районний 

бюджет 

3 тис. 

грн. 

1000 

тис. 

грн. 

1000 

тис. 

грн. 

1000 

тис. 

грн. 

Профілактика ВІЛ-

інфекції та інфекцій, 

що передаються 

статевим шляхом, 

покращення 

соціального 

функціонування 

шляхом зменшення 

шкоди і негативних 

наслідків від 

уживання 

наркотичних речовин. 

Доступ клієнтів до 

якісних соціальних 

послуг та засобів 

індивідуального 

захисту. Здійснення 

психодіагностики та 

психокорекції, 

мотивування до зміни 

моделі поведінки з 

подальшим 



суб’єктів соціальної 

роботи щодо їх 

перебування у складних 

життєвих обставинах 

1.3 проведення 

інформаційно- 

просвітницьких , 

профілактичних, 

мистецьких акцій, в 

тому числі до 

Всесвітнього дня 

боротьби із 

зловживанням 

наркотиків та їх 

незаконним обігом, 

Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, 

зокрема лекції, тренінги 

для учнівської молоді; 

конкурси малюнків на 

кращу соціальну 

рекламу та організація 

виставок  робіт 

учасників, тощо 

направленням 

клієнтів до програм 

реабілітації та 

ресоціалізації. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення 

обсягів вживання 

наркотичних 

засобів та 

психотропних 

речовин не за 

медичним 

призначенням, 

зниження рівнів 

попиту на такі 

засоби та 

речовини, а 

також наркотичні 

лікарські засоби, 

зловживання 

якими може 

викликати 

наркотичну 

залежність. 

Припинення 

незаконного обігу 

наркотиків. 

 

2.1 Здійснення спільних 

оперативно- розшукових  

дій,  впровадження 

новітніх форм роботи, 

спрямованих на 

виявлення протиправних 

дій щодо обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

та їх аналогів, 

відповідно до діючого 

законодавства. 

2.2Проводити:  

комплексну оперативно-

профілактичну операцію 

«Мак» з метою 

виявлення і знищення 

незаконних посівів маку 

та конопель, 

недопущення їх 

незаконного витоку та 

перекриття каналів збуту 

наркосировини з 

Протягом 

2013-2015 

років 

РВ УМВС України в 

Кіровоградській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний 

бюджет   

30 тис. 

грн. 

10 тис. 

грн. 

10 

тис. 

грн. 

10 

тис. 

грн. 

Відсутність 

незаконних посівів 

маку та конопель. 

Зменшення обсягів 

вживання 

наркотичних засобів 

та психотропних 

речовин не за 

медичним 

призначенням 
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Виявлення та 

перекриття 

каналів 

надходження в 

незаконним обіг 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів 

легальних посівів; 

2.3.  Проведення 

оперативно-

профілактичних заходів 

з метою виявлення і 

знищення нелегальних 

посівів маку і коноплі на 

плантаціях 

сільськогосподарських 

районів області щодо 

унеможливлення цих 

фактів 

2.4.Здійснення 

комплексу заходів щодо 

виявлення, обстеження, 

обліку та лікування (за 

наявності показань 

медичного характеру) 

осіб з розладами  

психіки та поведінки 

внаслідок зловживання 

наркотичними засобами 

та іншими 

психоактивними 

речовинами згідно вимог 

чинного законодавства. 

3.1. Здійснення 

профілактичних заходів 

з метою виявлення 

джерел та перекриття 

каналів надходження в 

незаконний обіг 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

та прекурсорів з 

аптечних закладів, 

інших місць їх 

виробництва, зберігання 

та реалізації. 

3.2. Проведення 

комплексних 

відпрацювань аптек, та 

інших об’єктів по 

зберіганню та реалізації 

наркотичних і 

психотропних 

препаратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голованівський РВ 

УМВС України в 

Кіровоградській 

області,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня 

надходження в 

незаконний обіг 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів 



4. Профілактика 

негативних явищ 

в молодіжному 

середовищі 

4.1. Здійснювати 

перевірки розважальних 

закладів та місць 

проведення дозвілля 

(кафе, дискотеки, тощо) 

з метою припинення 

фактів торгівлі або 

вживання наркотичних 

засобів чи психотропних 

речовин. 

4.2.Проводити 

профілактичні заходи 

щодо протидії 

розповсюдженню 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин у 

навчально-виховних 

закладах району. 

4.3.Проводити для дітей, 

молоді та їх батьків 

профілактичних та 

просвітницьких заходів 

щодо протидії 

наркоманії, пропаганди 

здорового способу 

життя. 

4.4. Проведення 

тематичних зустрічей 

учнівської та 

студентської молоді з 

представниками 

правоохоронних органів 

та юстиції з питань 

роз’яснення  чинного 

законодавства щодо 

відповідальності за 

вживання та 

розповсюдження 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин. 

4.5. Проведення 

оперативно-

профілактичних 

відпрацювань     

навчальних закладів з 

метою недопущення 

поширення наркотичних 

Протягом 

2013-2015 

років 

Голованівський РВ 

УМВС України в 

Кіровоградській 

області, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації,

відділи освіти, у 

справах сімۥї, молоді 

та спорту, культури 

райдержадміністрації,  

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

сільські, селищні 

виконкоми 

В межах 

загальних 

призначень 

- - - - У разі встановлення 

фактів вживання чи 

збуту наркотичних 

засобів або 

психотропних 

речовин вживати 

заходи щодо 

призупинення чи 

припинення 

діяльності цих 

закладів згідно з 

чинним 

законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

Формування навичок 

протистояння 

шкідливому впливу 

вживання 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин. 



засобів і психотропних 

речовин в молодіжному 

середовищі 

4.6 Проводити із 

залученням 

громадськості 

міжвідомчих нарад, 

засідань за «круглим 

столом», семінарів з 

метою організації дієвої 

взаємодії та обміну 

інформацією у сфері 

боротьби з поширенням 

наркоманії, протидії 

підліткової та 

рецидивної злочинності. 

  

5. Створення умов 

для лікування та 

реабілітації 

наркозалежних 

осіб 

5.1.Забезпечити 

необхідний 

устаткуванням заклади 

охорони здоровۥя для 

надання наркологічної 

допомоги. Діагностики 

станів сп’яніння, 

організації лікування та 

реабілітації 

наркозалежних осіб 

5.2. . Проведення 

навчальних семінарів-

тренінгів для медичних 

працівників 

загальносоматичної 

мережі з питань 

експертизи станів 

сп’яніння 

Протягом 

2013-2015 

років 

Центральна районна 

лікарня 

В межах 

загальних 

призначень 

 10тис. 

грн. 

10тис. 

грн. 

- - Забезпечення 

належного  рівня 

надання медичної 

допомоги та 

проведення 

діагностики. 

Дотримання  

протоколів та 

стандартів лікування 

наркозалежних осіб.  

 

 

 

Забезпечення 

поінформованості 

медичних працівників 

 



6 Профілактика 

негативних явищ 

в молодіжному 

середовищі 

Проводити  

профілактичні рейди 

«Вулиця», «Вокзал», 

«Канікули» з метою 

запобігання виникненню 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі. 

 

Протягом 

2013-2015 

років 

Служба у справах 

дітей 

райдержадміністації 

Районний 

бюджет 

15 5 5 5 У разі встановлення 

фактів вживання чи 

збуту наркотичних 

засобів або 

психотропних 

речовин вживати 

заходи щодо 

призупинення чи 

припинення 

діяльності цих 

закладів згідно з 

чинним 

законодавством. 

 

 

7.  7.1.Проведення 

обстежень приміщень, 

перевірки рівня їх 

укріпленості, наявності 

охорони осіб, 

допущених до роботи з 

наркотичними засобами, 

психотропними 

речовинами та 

прекурсорами. 

 

7.2. Встановлення у 

лікувально -

профілактичних 

закладах району 

суворого контролю за 

обліком,  збереженням 

та раціональним 

використанням 

лікарських засобів, які 

викликають залежність, 

шляхом здійснення 

періодичних перевірок. 

Протягом 

2013-2015 

років 

Центральна районна 

лікарня 

У межах 

загальних 

призначень 

- - - - Недопущення 

безконтрольного 

зберігання та не 

раціонального 

використання 

лікарських 

препаратів, які 

викликають 

залежність 

8. Розробити  план 8.1. Розробити  план Протягом Відділ освіти В межах - - - - Формування проти 



заходів щодо 

впровадження в 

навчальних 

закладах району 

спецкурсів, 

факультативів 

щодо 

утвердження 

здорового 

способу життя, 

профілактики 

наркоманії в 

молодіжному та 

підлітковому 

середовищі 

заходів щодо 

впровадження в 

навчальних закладах 

району спецкурсів, 

факультативів, 

спрямованих на 

формування у дітей та 

молоді позитивної 

мотивації на здоровий 

спосіб життя та 

формування у дітей 

шкільного віку 

психологічного 

імунітету до вживання 

наркотичних засобів. 

 

8.2. Передбачити у 

планах виховної роботи 

загальноосвітніх 

закладів, професійно-

технічному училищі 

№38,   проведення 

профілактичних заходів 

серед дітей, учнівської 

молоді щодо 

недопущення вживання 

психоактивних речовин.  

8.3. Проведення 

моніторингу 

наркологічної ситуації в 

навчальних закладах та 

оцінки ефективності 

функціонування системи 

заходів первинної 

профілактики 

 

 

2013-2015 

років 

райдержадміністрації,   

професійно-технічне 

училище №38,   

загальних 

призначень 

наркотичних 

імуногенів 

9. Підвищення 

ефективності 

діяльності, 

спрямованої на 

реалізацію 

державної 

політики у сфері 

протидії 

поширенню 

наркоманії,  

9.1. Проведення 

моніторингу 

наркологічної ситуації в 

навчальних закладах та 

оцінки ефективності 

функціонування системи 

заходів первинної 

профілактики 

9.2. Проведення 

індивідуальної 

Протягом 

2013-2015 

років 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

райдержадміністрації, 

РВ УМВС України в 

Кіровоградсській 

області, районний 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

В межах 

загальних 

призначень 

- - - - Аналіз наркологічної 

ситуації, що склалась 

в районі шляхом 

охоплення 

анкетуванням до 90% 

учнів 

 

 

 

Профілактика 



боротьби з 

незаконним 

обігом 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів 

профілактичної роботи з 

неповнолітніми, які 

схильні до вживання 

наркотичних засобів та 

алкогольних напоїв  

9.3. Проведення 

навчальних семінарів-

тренінгів для соціальних 

педагогів, шкільних 

психологів з питань 

первинної профілактики 

зловживань різними 

наркотичними засобами 

9.4. Проведення бесід 

про шкідливий вплив  

наркотичних речовин  

на  організм дітей та 

підлітків  ході учбових 

занять в спортивних 

секціях 

9.5. Пропаганда        

здорового способу життя 

під час проведення 

фізкультурно-

оздоровчих та спортивно 

- масових заходів 

9.6. Проведення  

  періодичних   

профілактичних оглядів 

дітей, що займаються в 

спортивних секціях 

та молоді  

 

 

 

 

 

Служба у справах 

дітей 

райдержадміністрації, 

відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім6ї, дітей та молоді 

 

 

 

 

 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

центральна районна 

лікарня 

 

 

Відділи у справах сім΄ї 

молоді та спорту  та 

освіти 

райдержадміністрації 

 

 

 

   

розвитку наркотичної 

залежності 

 

 

 

Охоплення 

профілактичними 

заходами 75% 

підлітків і молоді у 

віці від 14 до 25 років 

 

 

 

Профілактика першої 

проби наркотичних 

речовин 

 

 

 

 

Утвердження 

здорового способу 

життя 

 

 

 

 

Утвердження 

здорового способу 

життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


