
Додаток 
до міської Програми протидії поширенню  
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, на 2016-2018 роки 

 
Обсяги фінансування заходів щодо  реалізації міської Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної  з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
на 2016-2018 роки 

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  
в тому числі: 
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Термін  
ви- 

конання 
заходу Виконавці 

Д
ж
ер

ел
а
 

ф
ін
а
н
су

в
а
н

-
н
я
 

 
2016 р. 

 
2017 р. 2018 р. 

Очікуваний 
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Пріоритетні завдання: 
І. Запобігання  незаконному  вживанню  наркотичних засобів  

1. Проведення комплексних 
спеціальних та 
профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання 
надходженню наркотичних 
засобів і психотропних 
речовин до навчальних 
закладів 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Перекриття будь-
яких шляхів 
надходження 
наркотичних 
засобів до 
навчальних 
закладів 

2.  Проведення профілактичних 
рейдів «Діти вулиці», 
«Вокзал» з метою 
попередження  дитячої 
безпритульності  та 
негативних проявів у 
дитячому середовищі 

2016-
2018 
роки 

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області,  

Міський 
бюджет 

10,0 23,0 23,0 Протидія дитячій 
безпритульності 



Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Відпрацювання барів, кафе, 
дискотек, нічних клубів тощо з 
метою недопущення 
використання розважальних 
закладів та місць проведення 
дозвілля  
в якості осередків 
розповсюдження наркотичних 
засобів та психотропних 
речовин, а також 
профілактичні рейди з метою 
запобігання виникненню 
негативних явищ у 
молодіжному середовищі 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, Служба 
у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської 
ради, четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Контроль за 
дозвіллям молоді 

4. Проведення роботи з 
функціонально 
неспроможними сім'ями (в 
яких батьки хворі на 
алкоголізм, наркоманію, 
недієздатні, з асоціальною 
поведінкою тощо) з метою 
виявлення дітей, які 
перебувають в особливо 
складних економічних і 
морально-психологічних 
умовах 

2016-
2018 
роки 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради  

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Підтримка дітей, 
які перебувають в 
складних 
життєвих 
обставинах 

5. Проведення навчально-
практичних семінарів для 
вчителів загальноосвітніх 
закладів з питань 
профілактики наркоманії, 
запобігання розвитку різних 
форм асоціальної, 
аморальної поведінки серед 
школярів 
 

2016-
2018 
роки 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради,  
Центр методичної та соціально - 
психологічної служби, навчальні 
заклади 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Підвищення 
ефективності 
діяльності, 
спрямованої на 
протидію 
наркоманії 



Продовження додатка 3 
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6. Проведення тематичних 
тижнів, місячників, декад, 
бесід, класних годин, заходів 
на теми: „Профілактика 
вживання наркотиків”, „Твоє 
життя — твій вибір”, „Я – за 
здоровий спосіб життя”, 
„Вплив шкідливих звичок на 
здоров'я людини”, „Шкідливі 
наслідки для здоров'я 
людини”, „ Здоров'я дитини – 
здоров'я нації”, в рамках 
яких проводити посилену 
інформаційно-просвітницьку, 
освітньо-профілактичну 
роботу з учнями щодо 
пропаганди здорового 
способу життя 

2016-
2018 
роки 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
навчальні заклади 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Профілактика 
наркоманії та 
пропаганда 
здорового способу 
життя серед дітей 

7. Проведення інформаційно-
просвітницьких та 
культурно-мистецьких 
заходів (виставки малюнків 
та плакатів, фотовиставки, 
конкурси творів тощо) 
спрямованих на протидію 
поширенню наркоманії, 
пропаганду здорового 
способу життя, запобігання 
розвитку різних форм 
асоціальної, аморальної 
поведінки серед школярів  
 
 
 
 

2016-
2018 
роки 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
навчальні заклади 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Профілактика 
наркоманії та 
пропаганда 
здорового способу 
життя серед дітей 



Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Проведення інформаційно-

пропагандистських, 
профілактичних, мистецьких 
акцій, в тому числі до 
Всесвітнього дня боротьби із 
зловживанням наркотиків та 
їх незаконним обігом, 
Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом, зокрема лекцій, 
тренінгів для учнівської та 
студентської молоді;  
конкурсів малюнків,  
коміксів на кращу соціальну 
рекламу та організації 
виставок робіт учасників, 
друк поліграфічної продукції 
зі зображенням найкращих 
робіт тощо 

2016-
2018 
роки  

Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради, 
громадські організації (за 
згодою) 

Міський 
бюджет  

20 20 20 Забезпечення 
проведення 
профілактичних 
заходів із 
пропаганди 
здорового способу 
життя серед 
учнівської та 
студентської 
молоді  шляхом 
спрямування до 
творчості   

9. Організація постійно діючої 
системи дієвої первинної 
профілактики серед дітей, 
учнівської та студентської 
молоді, проведення 
роз'яснювальної роботи і 
пропагування здорового 
способу життя 

 

2016-
2018 
роки 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
навчальні заклади,  управління 
охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
Управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
області, четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України, громадські 
організації  
 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Пропаганда 
здорового способу 
життя серед 
населення 



Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. Проведення початкової 

оцінки потреб дітей та їх 
сімей, відносно яких 
надійшли повідомлення від 
суб’єктів соціальної роботи 
щодо їх перебування у 
складних життєвих 
обставинах 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді, служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області 
 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Раннє виявлення 
сімей, які 
опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах 

11. Розроблення та тиражування  
інформаційно-
просвітницьких матеріалів 
(буклети, плакати, сіті- 
лайти) з метою формування у 
свідомості громадян, 
особливо молоді, 
негативного ставлення до 
вживання наркотичних 
засобів та психотропних 
речовин 
 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді 

Міський 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Виготовлення  
інфомаційно- 
просвітницької 
друкованої 
продукції, 
спрямованої на 
протидію 
поширенню 
наркоманії 

12. Поширення соціальної 
реклами через засоби масової 
інформації та під час 
проведення соціально-
профілактичних заходів з 
метою формування 
здорового способу життя, 
негативного ставлення до 
вживання наркотичних 
засобів та психотропних 
речовин 
 
 
  

2016-
2018 
роки 

Відділ по роботі із засобами 
масової інформації 
Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
управління освіти 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Пропаганда 
здорового способу 
життя серед 
населення за 
допомогою 
засобів масової 
інформації, 
охоплення 
більшої кількості 
населення 



Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13. Проведення роботи щодо 

виявлення, обстеження, 
обліку осіб з розладами 
психіки та поведінки 
внаслідок вживання 
наркотичних засобів та 
інших психоактивних 
речовин згідно з вимогами 
чинного законодавства 

2016-
2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України, Кіровоградський 
відділ ГУНП в Кіровоградській 
області 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Володіння 
реальними даними 
по кількості осіб з 
розладами психіки 
внаслідок 
вживання  
наркотичних 
засобів та інших 
психо-активних  

14. Упорядкування взаємодії 
органів внутрішніх справ та 
медико-соціальних органів з 
виявлення та профілактики 
осіб, які допускають 
немедичне вживання 
наркотичних засобів та 
психотропних речовин. 
Проведення взаємних звірок 
наявних обліків споживачів 
наркотиків, хворих на 
наркоманію та системний 
контроль за ними 

2016-
2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України, Кіровоградський 
відділ ГУНП в Кіровоградській 
області 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Поліпшення 
співпраці та 
взаємодії у сфері 
протидії 
поширенню 
наркоманії 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення 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 
 
 
 
 

2016-
2018 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
Управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
області, четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінансування 
не потребує 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінансування 
не потребує 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінансування 
не потребує 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поліпшення 
співпраці та 
взаємодії у сфері 
протидії 
поширенню 
наркоманії 
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   поліції України, Кіровоградський 

міський центр соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді 

     

ІІ. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
1. Здійснення контролю за 

дотриманням затверджених 
Міністерством охорони 
здоров’я України протоколів 
та стандартів лікування 
наркозалежних осіб у 
закладах охорони здоров’я 
області  

2016-
2018 
роки 

Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України  

 

- Фінансування 
не потребує  

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Додержання 
вимог чинного 
законодавства у 
сфері протидії 
поширенню 
наркоманії 

2. Здійснення комплексних 
оперативно-профілактичних 
заходів з метою виявлення 
джерел і перекриття каналів 
надходження у незаконний 
обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів з хіміко-
фармацевтичних підпри-
ємств, аптечних закладів, 
інших місць їх виробництва, 
зберігання та реалізації 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України  

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Контроль за 
обігом 
наркотичних 
речовин  

3. 

 
Систематичне проведення 
перевірок суб’єктів госпо-
дарювання щодо дотримання 
умов провадження діяль-
ності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів, у тому числі 
обстеження приміщень, 
перевірки рівня укріпленості, 
наявності охорони осіб, 
допущених до роботи з  

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 

- Фінансування 
не потребує 

 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

 

Контроль за 
функціонуванням 
підприємств, 
організацій, 
діяльність яких 
пов’язана із 
наркотичними 
речовинами 
 



Продовження додатка 8 
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 наркотичними засобами, 

психотропними речовинами 
та прекурсорами 

       

4. Здійснення систематичного 
контролю за дотриманням 
суб’єктами підприємницької 
діяльності ліцензійних умов 
та інших умов провадження 
діяльності, пов’язаної з 
обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління СБУ в області, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 
 
 

 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання 
ліцензійних умов 
та умов 
провадження  
діяльності, 
пов’язаної з 
обігом  
наркотичних 
засобів 

5 Забезпечення контролю за 
культивуванням 
нарковмісних рослин 
шляхом оперативного 
контролю за діяльністю 
сільськогосподарських 
підприємств, які отримали 
ліцензію на право їх 
вирощування, підвищення 
вимог до насіннєвого фонду, 
що використовується, 
здійснення охорони посівів, 
місць зберігання і  переробки 
цих рослин, порядку 
знищення відходів і 
пожнивних залишків 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління СБУ в області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
незаконного 
культивування 
наркотичних 
рослин на 
території області 
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ІІІ. Боротьба із злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин та прекурсорів 

1. Відслідковування та 
припинення діяльності 
наркопритонів, збирання 
інформації стосовно осіб, які 
втягують у наркоманію 
інших осіб, особливо 
неповнолітніх, 
надходження наркотичної 
сировини у незаконний обіг 
вжиття заходів до 
позбавлення 
сільськогосподарських 
підприємств, які не 
забезпечили належної 
охорони їх посівів, ліцензії 
на право культивування 
нарковмісних культур 
 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління СБУ в області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України  

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
розповсюдження 
наркотичних 
речовин на 
території області 

2. Здійснення заходів, у тому 
числі оперативно-
профілактичних операцій, з 
метою активізації роботи 
щодо боротьби з 
наркобізнесом, вилучення із 
незаконного обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин їх 
аналогів та прекурсорів, 
виявлення та перекриття 
каналів їх надходження 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління СБУ в області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України  

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Активізація 
роботи щодо 
боротьби з 
наркобізнесом, 
вилучення із 
незаконного обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин, їх 
аналогів та 
прекурсорів, 
виявлення та 
перекриття 
каналів їх 
надходження 
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3. Проведення моніторингу 

інтернет-ресурсів з метою 
виявлення незаконного збуту 
наркотиків через вказану 
мережу 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
управління СБУ в області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 
 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Блокування 
доступу населення 
до наркотичних та 
психоактивних 
речовин  

4. Проведення поглиблених 
митних оглядів вантажів, що 
надходять з пошкодженим 
або відсутнім митним 
забезпеченням; вантажів та 
транспортних засобів, що 
надійшли в зону діяльності 
Кіровоградської митниці з 
нарконебезпечних регіонів 
світу; товарів хімічної 
промисловості та, в разі 
необхідності, направляти 
відібрані проби та зразки цих 
товарів до спеціалізованих 
установ для проведення 
лабораторних досліджень. 
Проводити митні огляди 
несупроводжуваного багажу 
громадян при переселенні їх 
на постійне місце 
проживання, а також 
міжнародних поштових та 
експрес-відправлень 
 
 
 
 
 

2016-
2018 
роки 

Кіровоградська митниця ДФС 
 

 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Контроль за 
вантажами, що 
надходять в 
область та 
виходять з 
області, з метою 
запобігання 
незаконному обігу 
наркотичних та 
психоактивних 
речовин 
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5. Вжиття заходів щодо 

профілактичної роботи з 
особами, які перебувають у 
місцях позбавлення волі, 
раніше засудженими  
особами, а також з іншими 
категоріями громадян, які 
перебувають на 
профілактичних обліках, 
проведення систематичних 
перевірок дотримання 
піднаглядними встановлених 
обмежень 

2016-
2018 
роки 

Управління Державної 
пенітенціарної  
служби України в області,  
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
громадські організації (за 
згодою) 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Контроль ситуації 
з наркоманією в 
місцях 
позбавлення волі 

6. Проведення комплексу 
спільних оперативно-
розшукових заходів стосовно 
осіб, які організовують та 
здійснюють поставку 
наркотиків у місця 
позбавлення волі та 
попереднього ув’язнення  

2016-
2018 
роки 

Управління Державної 
пенітенціарної  
служби України в області,  
Кіровоградський відділ ГУНП в 
Кіровоградській області, 
четверте управління 
Департаменту протидії 
наркозлочинності Національної 
поліції України 

- Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Фінансування 
не потребує 

Перекриття будь-
яких шляхів 
надходження 
наркотичних 
засобів до місць 
позбавлення волі 

 Усього 146,0  Міський 
бюджет 

40,0 53,0 53,0  

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


