
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  23  травня 2017 року                                                     № 259 
  
 
Про затвердження Положення  
про координаційну раду з питань  
профілактики наркоманії та протидії  
злочинності, пов’язаної з незаконним  
обігом наркотичних засобів,  
психотропних речовин та прекурсорів,  
при виконавчому комітеті міської ради 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 140, 141 та       

підпунктом 4 п. "б" ст. 38, ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити Положення про координаційну раду з питань профілактики 

наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, при 

виконавчому комітеті міської ради, що додається. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краснокутський 32 04 79 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
23 травня 2017  
№ 259 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань профілактики наркоманії та протидії 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів,  
при виконавчому комітеті міської ради 

 
1. Положення про координаційну раду з питань профілактики 

наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, при 

виконавчому комітеті міської ради визначає порядок організації діяльності з 

питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, при виконавчому комітеті міської ради (далі – Координаційна 

рада). 
 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а також цим положенням. 
 
3.     Основними завданнями Координаційної ради є: 
 
координація діяльності виконавчих органів міської ради, 

правоохоронних органів та громадських організацій з питань реалізації 

державної політики щодо профілактики наркоманії та протидії злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів; 
 
моніторинг та контроль за виконанням міської програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
 
участь у розробці проектів нормативно-правових актів, програм та 

заходів з профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів; 
 
підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення 

реалізації питань профілактики наркоманії та протидії злочинності,  
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пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів. 
 
4. Координаційна рада має право: 
 
одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств, 

правоохоронних органів, громадських, релігійних організацій, підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб 
відповідну інформацію та інші дані, необхідні для розгляду на її засіданні;  

 
залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до 

підготовки матеріалів з питань, що вносяться на її розгляд; 
 
запрошувати на свої засідання посадових осіб місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів 

міністерств і відомств, правоохоронних органів, підприємств, установ і 

організацій, незалежно від форм власності, осередків політичних партій, 
громадських і релігійних об’єднань та заслуховувати їх з питань, що 

вносяться на її розгляд; 
 
утворювати, у разі потреби, консультаційні, експертні та робочі групи 

із залученням фахівців органів місцевого самоврядування, інших установ та 

організацій; 
 
вносити в установленому порядку пропозиції щодо необхідності 

передбачення у міському бюджеті коштів для реалізації програм 

профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 
 

5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які 

проводяться у міру необхідності, але не рідше ніж два рази на рік.  
 

Проводить засідання голова або за його дорученням заступник голови 

Координаційної ради. 
 

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин її членів. 
 

Секретарем комісії ведеться протокол засідання. 
 
6. Персональний склад Координаційної ради затверджується 

розпорядженням міського голови. 
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7. Проекти рішень Координаційної ради та інші документи з питань, 

що вносяться на її розгляд, надсилаються членам Координаційної ради не 

пізніше ніж за день до дня засідання. 
 
8. Рішення Координаційної ради у вигляді протоколів, 

рекомендацій та пропозицій приймаються шляхом голосування. 
 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

членів Координаційної ради, які присутні на засіданні. 
 
Пропозиція відсутнього члена Координаційної ради з питань порядку 

даного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні ради 
та враховується під час голосування. 

 
У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні 

Координаційної ради є вирішальним. 
 
9. Рішення Координаційної ради доопрацьовується з урахуванням 

пропозицій і зауважень, висловлених у ході засідання, і підписується 

головуючим та секретарем.  
 

10.       Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер. 
 
11.  Рішення Координаційної ради у триденний термін з дня 

проведення засідання направляються усім зацікавленим органам і 

організаціям для вжиття відповідних заходів. 
 
12. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням прийнятих 

нею рішень шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях звітів 

головних та безпосередніх виконавців визначених Координаційною радою 

завдань. 
 
13. Координаційна рада інформує населення про свою діяльність 

шляхом оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів щодо питань, 

які вносилися на її розгляд, прийнятих рішень і заходів, вжитих на їх 

виконання. 
 
14. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради, 

здійснення аналізу виконання її рішень та зберігання документальних 

матеріалів покладається на міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 
 
Директор Кіровоградського  
міського центру соціальних служб  
для сім’ї, дітей та молоді              О. Краснокутський 


