
 

      

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від « 14 » січня 2020 року               № 2   

         

Про погодження проєкту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

«Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2291 

 «Про затвердження Програми 

протидії поширенню наркоманії 

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, на 2019-2021 роки» 
 

 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького     

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                  

31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 

роки» , що додається. 

 

 2. Кропивницькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради             Олександр МОСІН 
 

 

Олег Краснокутський 32 04 78         
     



ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету        

Міської ради міста Кропивницького 
« 14 »  січня 2020 року № 2 

 

Проєкт 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « » 20 року №   

 

Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2291 

«Про затвердження Програми 

протидії поширенню наркоманії 

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, на 2019-2021 роки» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22        

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська 

рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького від     

31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 

року»,виклавши підпункти 4.1, 4.2 Заходів та обсягів фінансування  

Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2020 роки у новій редакції згідно з додатком,                 

підпункти 4.2, 4.3, 4.4 вважати підпунктами 4.3, 4.4, 4.5. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Олег Краснокутський 32 04 78 



 Додаток  

       до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 « 14 » січня 2020 року № 2 

  
Зміни до заходів та обсягів фінансування до Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2020-2021 роки 
 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

реалізації 

Фінансове 

забезпечення 

 

 Міський бюджет 

Загальний фонд 

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 

IV. Проведення інформаційних кампаній 

 

4.1. Виготовлення інформаційних 

матеріалів (наліпки) з профілактики 

наркоманії 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

 

2020 9,0 

 

2021 х 

4.2. Зафарбовування наркореклами Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

2020 4,0 

2021 х 

 

 

 

 

 Директор Кропивницького міського центру             Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 



      

      

 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 31 січня 2019 року                                    № 2291 

        

Про затвердження Програми 

протидії поширенню наркоманії  

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, на 2019-2021 роки 

 

 

 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22                   

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська 

рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Затвердити Програму протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки», що додається. 

2. Включити Програму протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки до складу Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                      А.РАЙКОВИЧ 
 

 

Олег Краснокутський 32 04 78         
  



                                              

 
                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                           рішенням Міської ради  

                  міста Кропивницького  

         від 31 січня 2019 року № 2291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним  

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і  

прекурсорів, на 2019-2021 роки 
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І. Загальні положення 

 

Міська Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2021 роки (далі - Програма) розроблена на підставі 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р 

«Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 

2020 року”. 

ІІ. Визначення проблеми 

 

Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять 

років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої 

призводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного впливу на 

соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави. 

На нейтралізацію цієї загрози була спрямована реалізація Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, зокрема щодо 

зменшення попиту на наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, 

профілактики вживання наркотичних засобів тощо.  

Профілактичні дії мають проводитися якісно, адже найрізноманітніші 

проблеми на ґрунті вживання психоактивних речовин можуть мати найважчі 

наслідки як для окремих осіб та їх сімей, так і серйозно впливати на життя 

суспільства. Як вже відомо, будь-яку проблему легше попередити, ніж 

намагатися позбутися її наслідків. 

Враховуючи реалії нашого часу (анексія Криму, проведення 

антитерористичної операції на Сході країни), суспільство все більше 

стикається з їх наслідками, серед яких поширення вживання наркотичних 

засобів особами не за медичним призначенням. 

Необхідно продовжити роботу, спрямовану на посилення взаємодії між 

партнерами, до компетенції яких належить контроль за обігом наркотиків як 

легальним, так і нелегальним. Основне завдання такої співпраці, крім 

здійснення моніторингу наркоситуації в місті, кардинально змінити відомчі 

стереотипи у відношенні до хворих на наркоманію, тобто замість 

концентрування на кримінально-правових заходах з метою протидії 

наркобізнесу, посилити реабілітаційну складову. Такий підхід дозволить 

повернути наркозалежних до життя без наркотиків, що відповідає 

європейським стандартам. 

За період дії попередньої програми вдалося стабілізувати та знизити 

рівень захворюваності на наркоманію, зокрема відбулося зменшення 

кількості осіб в області з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання 

наркотичних засобів, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, 

на 12,4 %.  

Разом з тим, збільшується кількість видів наркотичних засобів, 

психотропних речовин та лікарських препаратів, зловживання яких може 

викликати наркотичну залежність. До споживачів все більше потрапляє 

«важких» та синтетичних аналогів наркотичних засобів і психотропних  
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речовин, вживання яких може призвести до непередбачуваних наслідків, 

особливо у молодіжному середовищі. 

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю 

продовження дії ефективної системи скоординованих дієвих заходів щодо 

запобігання подальшому поширенню наркоманії та боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є стабілізація та зниження рівня захворюваності на 

наркоманію шляхом реалізації державної політики у сфері протидії 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я населення, а 

також проведення профілактичних заходів з метою зменшення негативних 

соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням 

наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним 

призначенням.  

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Протидія поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, буде здійснюватись шляхом: 

проведення дієвої первинної профілактики та запобігання вживанню 

наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей, учнівської та 

студентської молоді, проведення роз’яснювальної роботи і пропагування 

здорового способу життя; 

удосконалення системи підготовки і перепідготовки педагогічних та 

медичних працівників з питань протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів; 

підвищення рівня контролю за виробництвом, виготовленням, 

придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також 

лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну 

залежність; 

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також 

лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну 

залежність, через засоби масової інформації, проведення просвітницької 

роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді, інших верств 

населення; 

підвищення рівня ефективності правоохоронної діяльності у сфері 

протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних  
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засобів, психотропних речовин та прекурсорів, їх виробництвом, 

розповсюдженням, а також незаконним ввезенням на територію України та 

транзитом її територією.  

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2021 року. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Основними (пріоритетними) завданнями є:  

запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів; 

контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; 

боротьба зі злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних  речовин та прекурсорів. 

 

VI. Результативні показники Програми 

 

Виконання дасть змогу:  

сформувати в суспільстві стійкий протинаркотичний імунітет 

(неприйняття немедичного вживання наркотиків);  

зменшити в місті кількість осіб з розладами психіки та поведінки, які  

перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, внаслідок вживання 

наркотичних засобів та інших психоактивних речовин на 6 %. 

 

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює 

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

Виконавчі органи міської ради щороку до 20 грудня надають 

інформацію про хід реалізації Програми Кропивницькому міському центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Обсяги необхідного фінансування складають 70,00 тис. грн (сімдесят 

тисяч гривень)  (фінансування заходів Програми на 2019-2021 роки 

здійснюються за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету, згідно з 

додатком). 

 

 

 
Директор Кропивницького                

міського центру соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді             О.КРАСНОКУТСЬКИЙ

               
 

 



 

 

                                                                                                                                             Додаток  

до Програми протидії поширенню наркоманії і  

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

            наркотичних засобів, психотропних речовин і 

                                                                                               прекурсорів, на 2019-2021 роки                                                                                                             

  
Заходи та обсяг фінансування до Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019-2021 роки 
 

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

реалізації 

Фінансове 

забезпечення 

 

 Міський бюджет 

Загальний фонд 

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 

 

I. Стандартизація здійснення інформаційно-просвітницької роботи 

 

1.1 Створення та робота експертної групи 

з числа членів координаційної ради з 

питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів при Міській раді міста 

Кропивницького 

Координаційна рада з питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в 

Кіровоградській області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Патрульна поліція Кіровоградської області міста 

Кропивницького 

2019  

2020  

2021  

1.2 Розробка алгоритму дій проведення 

інформаційно-освітньої роботи з 

учнями та студентами віком від 6 до 18 

років, що враховує особливості 

наркоситуації в місті та ресурси 

навчальних закладів  

Координаційна рада з питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в 

Кіровоградській області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

2019  

2020  

2021  
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Продовження додатка 

 

 

1 2 3 4 5 

1.3 Проведення моніторингу рівня 

ефективності здійснення інформаційно-

просвітницької роботи в навчальних 

закладах на території                               

м. Кропивницького 

Координаційна рада з питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в Кіровоградській 

області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

2019  

2020  

2021  

1.4 Інформаційна підтримка спеціалістів, 

підвищення рівня навичок виявлення 

проблеми та професійного реагування 

на її вирішення  

Координаційна рада з питань профілактики наркоманії та 

протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в Кіровоградській 

області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

2019  

2020  

2021  

1.5 Підготовка спеціалістів (психологів, 

соціальних педагогів та ін.) для 

оволодіння інструментами 

інформаційно-освітньої роботи за 

алгоритмом 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в Кіровоградській 

області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

2019  

2020  

2021  

1.6 Розробка та впровадження алгоритму 

дій з виявлення та реагування на ризики 

неповнолітніх осіб до немедичного 

вживання наркотичних або 

психоактивних речовин у системі 

роботи навчальних закладів міста 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в Кіровоградській 

області 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

2019  

2020  

2021  
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II. Інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді 

 

2.1 Організація та проведення занять для 

спеціалістів та волонтерів громадських 

організацій відповідного спрямування 

для учнівської та студентської аудиторії 

з метою закріплення життєвих навичок 

та здорового способу життя 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому 

 

 

2019  

2020  

2021  

2.2 Створення єдиної бази установ та 

організацій, які надають послуги 

мешканцям міста з питань протидії 

наркозалежності та її наслідків, в т.ч. 

лікування та реабілітації 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

2019  

2020  

2021  

2.3 Підтримка ініціативи навчальних 

закладів у створенні інноваційних 

методів та форм інформаційно-

просвітницької роботи із залученням 

дітей до соціального виховання та 

здорового способу життя (соціальні 

проекти, традиції, відкриті зони для 

відпочинку і навчання батьків та дітей) 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Інститут післядипломної педагогічної освіти в Кіровоградській 

області 

Філія Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 

області 

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області  

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції  

Патрульна поліція Кіровоградської області 

2019 5,0 

 

2020 5,0 

2021  
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III. спортивно-виховна та культурно – мистецька робота серед молоді міста 

 

3.1 Проведення відкритих турнірів з 

популяризації фізичної культури та 

спорту із залученням осіб з числа дітей 

та молоді, які перебувають в складних 

життєвих обставинах в конфлікті з 

законом  

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області 

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області 

Патрульна поліція Кіровоградської області  

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції  

2019  

2020  

2021  

3.2 Проведення безкоштовних майстер-

класів, культурно-мистецьких гуртків 

для дітей з сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

малозабезпечених сімей, тощо. 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області 

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції 

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

2019  

2020  

2021  
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3.3 Проведення культурно-мистецьких 

виставок дитячих робіт на підтримку 

безпечного відпочинку без наркотичних 

та психоактивних речовин.  

 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області 

2019  

2020  

2021  

3.4 Проведення тематичних масових 

заходів (квестів, конкурсів та ін.) із 

залученням до активної участі дітей та 

молоді міста  

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області 

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції 

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому  

2019  

2020  

2021  
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3.5 Залучення до спортивних секцій, що 

діють на безоплатній основі, дітей та 

молодь, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

2019  

2020  

2021  

 

IV. Проведення інформаційних кампаній 

 

4.1 Виготовлення та поширення 

інформаційних матеріалів (друкована 

продукція, відео- та аудіоматеріали) з 

профілактики наркоманії та поширення 

соціально небезпечних хвороб 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому  

2019 13,0 

2020 13,0 

2021  

4.2 Друк і поширення інформаційних 

матеріалів щодо діяльності установ та 

організацій, відповідного спрямування 

про послуги, які вони надають особам, 

що мають досвід вживання наркотичних 

або психоактивних речовин 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому  

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

2019 10,0 

2020 10,0 

2021  
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4.3 Підготовка публікацій в місцевих ЗМІ Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя»  

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

Патрульна поліція Кіровоградської області 

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції 

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області 

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

2019  

2020  

2021  

4.4 Придбання вуличної реклами (сіті - 

лайти, біл-борди), спрямованої на 

запобігання наркоманії та на 

пропагування здорового способу життя 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

2019 7,0 

2020 7,0 

2021  
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V. Забезпечення здійснення соціального супроводу та соціальної підтримки осіб та сімей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах у зв’язку з наркотичною залежністю, надання соціально – медичних послуг 

 

5.1 Проведення оцінки потреб осіб, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах у зв’язку із вживанням 

психоактивних чи наркотичних речовин 

за участю соціальних працівників БФ 

«Повернення до життя» та 

Кіровоградського обласного відділення 

ВБО «Всеукраїнської мережі ЛЖВ» 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

2019  

2020  

2021  

5.2 

 

Інформування осіб, які мають досвід 

вживання психоактивних речовин про 

послуги відповідних установ та 

діяльність програм на території міста 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області 

Благодійний фонд «Повернення до життя»  

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому  

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції 

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області  

Патрульна поліція Кіровоградської області 

2019  

2020  

2021  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

5.3 

 

Здійснення соціального супроводу за 

результатами проведеної оцінки потреб 

сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах у зв’язку з 

немедичним  вживанням наркотичних 

або психоактивних речовин 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

2019  

2020  

2021  

5.4 

 

Інформаційна підтримка спеціалістів 

(тематичне удосконалення) для 

сімейних лікарів та медичних сестер, 

шкільних та дошкільних установ, 

дитячих реаніматологів та 

анестезіологів 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

 

 

2019  

2020  

2021  

5.5 Запровадження механізму пере 

направлення осіб, які перебувають в 

медичному закладі та потребують 

цільової допомоги 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2019  

2020  

2021  

5.6 Створення умов для лікування хімічної 

залежності неповнолітніх 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

2019  

2020  

2021  

5.7 Забезпечення системної роботи з 

підлітками та молоддю, які мають 

досвід вживання психоактивних 

речовин 

Благодійний фонд «Повернення до життя»  

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  

Філія Міжнародної Антинаркотичної Організації в місті 

Кропивницькому  

2019  

2020  

2021  

 

VI. Забезпечення функціонування стратегії Зменшення шкоди від немедичного вживання наркотичних та психоактивних речовин 

 

6.1 Забезпечення медико-соціального 

супроводу пацієнтів Програми Замісної 

підтримувальної терапії для хворих на 

опіоїдну залежність 

Кіровоградський обласний наркологічний диспансер 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  

 

2019  

2020  

2021  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

6.2 Здійснення обміну шприців з метою 

попередження поширення ВІЛ/СНІДу, 

вірусних гепатиту С, інфекцій, які 

передаються статевим шляхом 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

 

2019  

2020  

2021  

6.3 Забезпечення здійснення реабілітації та 

ресоціалізації осіб, які мають досвід 

вживання психоактивних речовин та 

хворих на наркоманію 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

 

2019  

2020  

2021  

6.4 Соціалізація осіб, які мають досвід 

вживання немедичного вживання 

наркотиків , через працевлаштування 

Кіровоградський міжрайонний центр зайнятості 2019  

2020  

2021  

6.5 Забезпечення доступу осіб, які мають 

досвід вживання психоактивних та 

наркотичних речовин до соціально-

профілактичних, медико-соціальних 

послуг із збереженням здоров’я та 

життя (експрес-тестування, засоби 

індивідуального захисту, 

консультування, тематична продукція) 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

 

2019  

2020  

2021  

6.6 Впровадження заходів з корекції 

девіантної поведінки підлітків (віком 

14-18 років), які мають досвід вживання 

психоактивних речовин  

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  

Філія Державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області 

Сектор ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції 

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області 

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в 

Кіровоградській області  

2019  

2020  

2021  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 

VII. Захист правопорядку та безпека на вулицях міста 

 

7.1 Проведення акцій з прибирання 

використаного ін’єкційного матеріалу 

та його утилізація, розробка механізму 

утилізації використаного ін’єкційного 

інструментарію, вилучення з вулиць 

міста. Встановлення та обслуговування 

боксів для використаних шприців  

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

 

 

2019  

2020  

2021  

 

7.2 Впровадження освітньої програми для 

майбутніх водіїв транспортних засобів 

на території міста 

Благодійний фонд «Повернення до життя» 

Кіровоградський обласний наркологічний диспансер 

2019  

2020  

2021  

7.3 Підготовка та розповсюдження 

інформаційних матеріалів, що мотивує 

водіїв автотранспортних засобів 

утримуватися від вживання 

наркотичних речовин або 

психоактивних речовин 

Управління патрульної поліції міста Кропивницького  

Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в 

Кіровоградській області 

Кіровоградський обласний наркологічний диспансер 

2019  

2020  

2021  

 Всього   70,0 

 

 

 

 

Директор Кропивницького міського центру                 О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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