
Звіт 

про  періодичне  відстеження  результативності  регуляторного  акта  –

рішення Кіровоградської  міської  ради від  26  травня 2009  року № 1999

“Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і

їх шкідливого впливу на здоров'я населення в місті Кіровограді”

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення  Кіровоградської міської ради від 26 травня 2009 року № 1999

“Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і  їх

шкідливого впливу на здоров'я населення в місті Кіровограді”.

2. Виконавець заходів з відстеження.

Юридичне управління Кіровоградської міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

 Встановлення  місць  вільних  від  куріння,  прийняття  та  затвердження

заходів щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх

шкідливого впливу на здоров’я населення, доступність профілактичних заходів

і надання ефективної лікувальної допомоги.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження проводилось з 03.03.2017 по 03.04.2017.

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Для  проведення  відстеження  використовувався  статистичний  метод

одержання результатів. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а

також способи одержання даних.

 Відстеження  результативності  заходів  попередження  та  зменшення

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення в

місті  Кіровограді  здійснювалось  на  основі  даних  отриманих  від  керівників

виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради  —  управління  освіти,

управління охорони здоров'я, відділу сім'ї та молоді. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Завдяки прийнятому рішенню здійснено заходи по зменшенню вживанню

тютюнових  виробів  серед  учнів  шкіл,  учнівської  молоді.  Забезпечено

інформування  молоді  міста  про  шкідливість  вживання  тютюну,  здійснення

медичних профілактичних заходів серед населення міста. 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення

визначених цілей.

Даний регуляторний акт мав достатній ступінь досягнення визначених

цілей.  Для  встановлення  показників  результативності  регуляторного  акту

використовувались дані керівників виконавчих органів міської ради.

В  місті  діє  мережа  дитячо-юнацьких  клубів  за  місцем  проживання

відділу сім’ї  та молоді,  метою яких є  повноцінний розвиток молоді,  в  тому

числі,  залучення  до  здорового  способу  життя.  В  планах  роботи  клубів

передбачено  проведення  обов’язкових  інформаційних  заходів  щодо

попередження  шкідливих  звичок  серед  молоді.  Систематично  проводяться:

круглі столи «Шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотичних речовин на

організм людини»,  «Шкідливі звички чи  здоров’я – що обереш?»; хвилини

спілкування  «Що таке здоровий спосіб життя?», «У здоровому тілі здоровий

дух»; виставки дитячих малюнків «Ні! – шкідливим звичкам» та інші заходи. 

З метою залучення дітей та  підлітків  до здорового способу життя,  до

занять фізичною культурою та спортом активно працюють клуби спортивного

спрямування  які  проводять  конкурси,  спортивні  змагання,  естафети  різних

спортивних напрямків:  «Спорт проти шкідливих звичок», «Сила та здоров’я»;

краєзнавчі туристичні походи «Партизанськими стежками» та інші.

Протягом  2016-2017  років  спеціалістами  та  фахівцями  із  соціальної

роботи Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді  з  метою  профілактики  тютюнопаління  надано  476  індивідуальних

послуг різним категоріям населення (члени сімей, які знаходяться в складних

життєвих  обставинах,  діти  сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського

піклування,  опікуни (піклувальники),  прийомні  батьки та  батьки-вихователі,

учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов’язаних з

позбавленням волі тощо).

Центром  регулярно  проводяться  профілактичні  заходи  на  предмет

заборони  продажу  цигарок  неповнолітнім,  розповсюджується  рекламна

презумпція «Я не продаю цигарки неповнолітнім».

На  запити  керівництва  Кіровоградського  комерційного  технікуму  від

07.11.2016 року та вищого професійного училища №9 від  07.11.2016 року для

учнівської  молоді  волонтерами КМЦСССДМ 09 та  16  листопада  2016  року

проведено тренінги « Ми проти паління».

Тренінги складалися з  інформаційних повідомлень,  мозкового штурму,

міфів та фактів про паління, побудовані за принципом «рівний рівному», мали

динамічний  характер.  В  ході  тренінгів  учасники  обговорювали  актуальні

життєві ситуації, наводили приклади з власного досвіду, ставили питання про

речі, які їх цікавлять.

Терапевтичною службою міста  постійно проводиться низка заходів по

запобіганню паління серед дорослого населення, а саме:

бесіди з курцями про шкідливість нікотину  для здоров’я людини;

випускаються санбюлетені та листівки про шкідливість паління;



3

проводяться щорічні профілактичні огляди осіб з ХОЗЛ, складаються   

індивідуальні плани оздоровлення;

    в  рамках  Всесвітнього  дня  боротьби  з  тютюнопалінням  (31  травня)

публікуються  статті  в  періодичних  виданнях,  проводяться  виступи  на

телебаченні та радіо.

Так, захворювання на бронхіальну астму протягом 2016 року порівняно з

2015 роком зменшилось з 1140 випадків до 1121, на пневмонію з 802 до 414.

  У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  міста  пропаганда  здорового

способу життя є системною і  сприяє гармонійному розвитку психофізичних

здібностей учнів. Передбачено комплекс систематичних заходів, спрямованих

на забезпечення усвідомлення школярами здорового способу життя як цінності

шкільного колективу. Саме тому питання збереження здоров’я дітей знаходять

свої  відображення  в  річних  планах  школи,  в  комплексних  планах  по

забезпеченню охорони життя і здоров’я учнів,  у планах по охороні праці та

дотриманню  правил  техніки  безпеки,  у  планах  виховної  роботи.  Зміст,

завдання та їх практична реалізація спрямована на втілення в життя основної

мети програми «Здоров’я нації».

Згідно з планами роботи в закладах проходять анкетування учнів щодо

виявлення схильності до тютюнопаління, тематичні тижні, місячники, декади,

бесіди,  класні  години,  заходи  з  тем:  «Профілактика  вживання  тютюну,

алкоголю і наркотиків», «Твоє життя – твій вибір», «Я – за здоровий спосіб

життя», «Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини», «Здоров’я дитини –

здоров’я  нації»,  уроки-застереження  «За  хмарою  тютюнового  диму…»,

конкурс  стіннівок  «Здоровим  бути  модно»,  акції  «Обміняй  цукерку  на

цигарку».  В  рамках  таких  заходів  проводиться  посилена  інформаційно-

просвітницька,  освітньо-профілактична  робота  з  учнями  щодо  пропаганди

здорового  способу  життя,  про  переваги  фізичного,  психічного,  морального

здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я та життя.

В  закладах  освіти  міста  здійснюється  викладання  курсу  «Основи

здоров’я».  Особлива увага звертається на стан викладання даного предмета,

оскільки діти здобувають знання і досвід, які сприяють корегуванню ставлення

людини  до  власної  безпеки,  розвивають  практичні  навички  самозахисту  в

умовах зростаючого психологічного навантаження.

З метою систематичного зміцнення здоров’я дітей, керівниками закладів

освіти проводиться постійна робота по залученню молоді до активних занять

фізкультурою та спортом. Так, щорічно у вересні місяці проводиться місячник

фізкультури  та  спорту  «Здоров’я  дитини  –  здоров’я  нації».  Учні

загальноосвітніх  навчальних  закладів  м.  Кропивницького  беруть  участь  у

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я».

Впроваджуються інформаційно-освітні програми, психологічні тренінги,

широко  запроваджуються  в  просвітницькій  роботі  превентивний  проект

«Шкільна програма з профілактики вживання тютюну алкоголю і наркотиків

ХОУП», програма «рівний-рівному». 



4

В  рамках  таких  заходів  проводиться  посилена  інформаційно-

просвітницька,  освітньо-профілактична  робота  з  учнями  щодо  пропаганди

здорового  способу  життя,  про  переваги  фізичного,  психічного,  морального

здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я та життя.

В  навчальних закладах  проводяться  засідання  ради  профілактики,  на

яких  виявляють  та  ставлять  на  внутрішкільний  облік  учнів,  схильних  до

правопорушень,  вживання  алкогольних  напоїв,  наркотичних  речовин,

тютюнопаління,  учнів,  які  відносяться  до  «групи  ризику»  та  потребують

особливої уваги.

В  шкільних  бібліотеках  організовуються  та  проводяться  тематичні

виставки літератури, оформлюються куточки реклами, що пропагує здоровий

спосіб  життя  та  шкідливість  вживання  алкоголю,  наркотичних  речовин  та

тютюнопаління.

Спостерігається позитивна динаміка по зменшенню кількості  підлітків

які палять. Так, за даними опитувань, отриманими від навчальних закладів, у

2014  році  зловживали  тютюновими  виробами  444  учні  (2%  від  загальної

кількості учнів ЗНЗ), у 2015 році – 429 старшокласників (1,8% від загальної

кількості), а у 2016 – 347 підлітків (1,5% від загальної кількості), що свідчить

про ефективність проведеної профілактичної роботи.

Висновок:  У  результаті  проведення  відстеження  результативності

регуляторного  акта  доведено,  що  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від

26  травня  2009  року  №  1999  “Про  заходи  попередження  та  зменшення

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення в

місті  Кіровограді”  надало  змогу  покращати  профілактичну  роботу  серед

мешканців  міста,  особливо  молоді,  щодо  зменшення  вживання  тютюну,

зменшення  захворюваності  на  деякі  хвороби,  пов'язані  з  його  вживанням,

позитивну динаміку по зменшенню кількості підлітків які палять.

Регуляторний  акт  має  достатній  рівень  досягнення  визначених  цілей,

результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, вважаємо за

необхідне акт залишити без змін.

Начальник юридичного управління М.Смаглюк


