
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 Кропивницької 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. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

Відстеження проводилось з 05.04.2021 по 30.04.2021. 

 

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 Кропивницькому здійснювалось на основі даних отриманих від 

керівників виконавчих органів Кропивницької міської ради — управління 

освіти, управління молоді та спорту. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

 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. 

Для встановлення показників результативності регуляторного акту 

використовувались дані керівників виконавчих органів міської ради. 

За інформацією, що надійшла від управління молоді та спорту,  в місті 

діє мережа дитячо-юнацьких клубів комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького», головним завданням яких є створення умов для 

гармонійного розвитку дітей та молоді, профілактика негативних явищ в 

молодіжному середовищі, формування здорового способу життя. Планами 

роботи клубів передбачено проведення обов’язкових інформаційних заходів 

щодо попередження шкідливих звичок серед молоді. Систематично 

проводяться: виховні години «Шкідливий вплив тютюну та наркотиків на 

здоров’я підлітків», «Молодь обирає здоров’я!», «Здоровим бути модно!», «У 

здоровому тілі – здоровий дух!», «Скажемо курінню – ні», хвилини 

спілкування «Що таке здоровий спосіб життя», виставки дитячих малюнків 

«Ні! – шкідливим звичкам» та інші заходи. Постійно проводяться заходи із 

залучення вихованців клубів до занять фізичною культурою та спортом, 

спортивні змагання та програми «Сила та здоров’я», «Спорт – здоров’я,     

спорт – це сила, що дає всім дітям крила!». 

Відповідна робота щодо пропаганди здорового способу життя, 

дбайливого ставлення до власного здоров’я, розширення знань про згубну 

дію нікотину на організм людини, інформування про наслідки куріння 

проводиться педагогічним колективом з вихованцями комунального закладу 

«Дитячий будинок «Наш дім» Кропивницької міської ради». 

З метою залучення дітей та підлітків до здорового способу життя 

міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з 

спортивними школами проводяться спортивні змагання і фізкультурно-

оздоровчі заходи у закладах освіти, парках, скверах та у місцях масового 

відпочинку населення, а також провідними спортсменами проводяться 

майстер-класи з оздоровчої рухової активності. 

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів  і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення» на території дитячо-юнацьких клубів комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького», комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кропивницької міської ради», міських дитячо-юнацьких спортивних закладів, 

закладів вищої освіти м. Кропивницького куріння тютюнових виробів, а 

також електронних сигарет суворо заборонено. 

За повідомленням управління молоді та спорту, у період з 2017 по 2020 

рік випадків куріння на території підпорядкованих закладів не зафіксовано. 

Отже можна підсумувати, що динаміка вживання тютюнових виробів у 

громадських місцях зменшилась.    

За інформацією управління освіти, у закладах середньої освіти міста 

передбачено комплекс систематичних заходів, спрямованих на забезпечення 
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усвідомлення школярами здорового способу життя, формування свідомості 

щодо нетерпимого ставлення до тютюнопаління, вживання алкогольних та 

енергетичних напоїв, наркотичних речовин тощо. 

Забезпечується проведення виховної роботи у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти під час навчального процесу і у період 

канікул. Особлива увага приділяється систематичному проведенню 

індивідуально-профілактичної роботи серед підлітків «групи ризику». 

Управлінням освіти Кропивницької міської ради налагоджена співпраця 

з Кропивницьким відділом поліції ГУ НП України в Кіровоградській області, 

управлінням з питань захисту прав дітей щодо попередження негативних 

явищ серед учнівської молоді. З квітня 2018 року започатковано проєкт 

«Шкільний офіцер поліції». Поліцейські, які пройшли спеціальне навчання, 

відвідують усі заклади загальної середньої освіти міста. За кожним шкільним 

офіцером закріплено до 20 шкіл. Вони проводять тематичні заняття на 

різноманітні теми: дотримання правил дорожнього руху, поведінка в 

екстремальних ситуаціях, профілактика скоєння правопорушень, 

попередження вживання тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків, 

насильство в сім’ї, безпечний інтернет, булінг тощо. 

У закладах загальної середньої освіти проводяться бесіди «Твоє     

життя – твій вибір», диспути «Чи варто спробувати?», класні години «Вплив 

шкідливих звичок на здоров’я людини», «Профілактика вживання алкоголю». 

Для учнів 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. 

На сайтах закладів розміщена соціальна реклама, у шкільних 

бібліотеках оформлюються тематичні виставки літератури та інших джерел 

отримання інформації з питань попередження шкідливих звичок серед 

учнівської молоді. 

Формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до 

тютюнопаління, вживання алкогольних та енергетичних напоїв, наркотичних 

речовин тощо у закладах загальної середньої освіти здійснюється на 

належному рівні.  

 

Висновок: У результаті проведення відстеження результативності 

регуляторного акта доведено, що у поєднанні із законодавчим регулюванням, 

зокрема приписами Закону України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів  і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення»,  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” 
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надало змогу покращити профілактичну роботу серед мешканців міста, 

особливо молоді, щодо зменшення вживання тютюну та 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         Марина СМАГЛЮК 

 


