
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
рішенням Кіровоградської 
міської ради 
від 20 грудня 2011 року № 1115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
на 2011 – 2015 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КІРОВОГРАД  –  2011 
 



 3

І. Загальні положення 
 
Програма протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним 

обігом   наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   та   прекурсорів на  
2011-2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до  законодавства 
України про охорону здоров’я, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 
№1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на  2011-2015 роки». 

  
ІI. Проблема, на розв’язання якої спрямована дана Програма 
 
Необхідність реалізації міської    Програми  викликана тим, що сучасна 

ситуація в місті характеризується збереженням негативних тенденцій у сфері 
незаконного обігу та немедичного вживання наркотичних засобів і 
психотропних речовин (далі - наркотики), що створює серйозну загрозу 
здоров'ю населення,  призводить  до значних економічних втрат, зростання 
рівня злочинності у місті Кіровограді. 

Вживання наркотичних засобів та психотропних речовин призводить 
до погіршення здоров’я жителів міста та підвищення рівня захворюваності 
населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекцію/СНІД, 
туберкульоз, а також до загострення соціальних проблем (жорстоке та 
недбале ставлення до дітей, збільшення кількості дорожньо-транспортних 
пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження продуктивності праці). 

Щороку в м. Кіровограді особами, які перебувають у стані 
наркотичного сп’яніння, скоюється декілька десятків злочинів, серед яких 
убивства, розбійні напади, грабежі та крадіжки. Органами внутрішніх справ 
виявляється та береться на облік приблизно 300 осіб, які вживають не за 
медичним призначенням наркотичні засоби та психотропні речовини, а 
також лікарські засоби, зловживання якими може викликати залежність. 

Програма визначає систему заходів, спрямованих на вдосконалення 
профілактики наркоманії, лікування і реабілітацію наркозалежних осіб та 
посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків у м. Кіровограді. 

Ефективне вирішення комплексу питань можливе лише за умови 
визначення основних напрямів та розв’язання завдань з реалізації політики у 
сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначених 
Програмою. 

ІII. Головна мета, цілі Програми 
 
Метою Програми є створення умов для скорочення масштабів 

незаконного вживання наркотиків у місті, формування негативного ставлення 
до наркотиків серед молоді, вибору здорового способу життя як найвищої 
моральної цінності людини шляхом створення єдиної науково обґрунтованої 
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системи первинної профілактики зловживань наркотичними та іншими 
психоактивними речовинами. 

 
IV. Основні завдання Програми  

 
Прийняття Програми необхідно для вироблення єдиного інтегрованого 

міжвідомчого підходу до реалізації державної політики у сфері протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів та вирішення питань, пов’язаних з 
боротьбою з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів. 

Програмою передбачено протягом 2011 - 2015 років здійснити 
комплекс заходів, спрямованих на  

покращення рівня міжвідомчої координації та практичної взаємодії   
органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів у сфері 
обігу наркотичних засобів; 

посилення контролю за  виготовленням, придбанням, зберіганням, 
відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням наркотиків, а також 
лікарських засобів, зловживання якими може викликати залежність; 

підвищення рівня  поінформованості населення щодо наслідків 
розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, 
а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати залежність, 
вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням; 

  зменшення обсягів вживання наркотичних засобів  та психотропних 
речовин не за медичним призначенням, зниження рівнів попиту на такі 
засоби та речовини, а також на лікарські засоби, зловживання якими може 
викликати наркотичну залежність; 

 підвищення ефективності діяльності, спрямованої на реалізацію 
державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. 

 
V. Фінансування програми 

 
Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, 

передбачених в міському бюджеті.  
Визначення конкретних обсягів фінансування заходів Програми 

здійснюється  щорічно при затвердженні міського бюджету. 
Строк виконання Програми – 2011 - 2015 роки. 
Етапи   виконання   програми:   І   етап  –  2011 – 2012  роки,  ІІ  етап  – 

2013-2015роки. 
VІ. Основні  заходи Програми  

 
1. Профілактика поширення незаконного вживання та обігу наркотиків. 



 5

2.Здійснення організаційних заходів щодо припинення 
розповсюдження зловживань наркотичними засобами. 

3. Припинення незаконного обігу наркотиків. 
 Профілактика поширення незаконного вживання та обігу наркотиків 

передбачає: 
 здійснення комплексу заходів щодо виявлення, обстеження, обліку та 

лікування (за наявності показань медичного характеру) неповнолітніх і 
молоді з розладами психіки та поведінки внаслідок зловживання 
наркотиками та іншими психоактивними речовинами; 

здійснення первинної та вторинної профілактики наркоманії, 
пропаганди здорового способу життя серед  дітей, молоді та членів їх сімей  
шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, в тому числі у 
віддалених мікрорайонах міст; 

забезпечення високої якості інформованості медичних працівників 
загальносоматичної мережі з питань профілактики наркоманії та інших 
наркологічних захворювань. 

Здійснення організаційних заходів щодо припинення розповсюдження 
зловживань наркотичними засобами передбачає: 

удосконалення моніторингу наркологічної ситуації в навчальних 
закладах з використанням спеціальних ліцензованих психологічних методик 
оцінки розповсюдженості зловживань наркотичними засобами та оцінки 
ефективності функціонування системи заходів первинної профілактики цих 
зловживань; 

проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань первинної 
профілактики  для соціальних педагогів, шкільних психологів, спеціалістів 
загальносоматичних лікувально-профілактичних закладів з питань первинної 
профілактики зловживань різними наркотичними засобами; 

проведення культурно-мистецьких заходів під гаслом «Життя без 
наркотиків», а також видовищно-освітніх акцій до Всесвітнього дня боротьби  
з наркоманією («Мистецтво проти наркоманії», «Рок проти наркотиків» 
тощо) з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді; 

організацію та проведення семінарів для спеціалістів центрів 
соціальних служб для молоді і волонтерів з питань здійснення соціальної 
роботи з представниками «груп ризику»; 

проведення засідань «круглого столу» за участю молодіжних 
організацій з питань профілактики наркоманії та пропаганди здорового 
способу життя; 

розширення практики залучення до пропаганди здорового способу 
життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі членів 
молодіжних громадських об'єднань; 

проведення,  в ході  навчальних  занять  у  спортивних  секціях,  бесід  
про шкідливий   вплив  наркотичних  речовин   на  організм   дітей  і  
підлітків  та здоровий спосіб життя; 

пропаганду здорового способу життя під час проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходів; 
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організацію та проведення інформаційно-просвітницьких акцій, 
спрямованих на протидію поширенню наркоманії в дитячому та 
молодіжному середовищі, інформування населення про можливості 
ресоціалізації наркозалежної молоді; 

розробку та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо 
формування у дітей та молоді негативного ставлення до вживання 
наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розробку зовнішньої 
соціальної реклами та її розміщення у громадських місцях, засобах масової 
інформації та на транспорті; 

розвиток мережі та забезпечення функціонування служб соціально-
профілактичної роботи; 

забезпечення дотримання стандартів надання соціальних послуг 
представникам групи ризику; 

Припинення незаконного обігу наркотиків передбачає: 
здійснення контролю за дотриманням лікувально-профілактичними 

закладами законодавства щодо діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та за обґрунтованістю  
списання наркотичних і психотропних препаратів з простроченою дією;   
встановлення суворого обліку використання лікарських засобів, які 
викликають наркотичну залежність; 

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному 
обігу наркотиків, 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; 

проведення фізкультурних, спортивних свят, фестивалів, масових 
змагань з активною пропагандою переваг здорового способу життя, 
формуванням активної життєвої позиції та негативного відношення до 
вживання алкоголю та наркотиків; 

розробку та забезпечення різних видів зовнішньої реклами, а також 
тиражування інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, плакатів, 
пам’яток) із застережливими написами та розміщенням їх у громадських 
місцях з метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, 
негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних 
речовин. 

Лікування та реабілітація хворих на наркоманію передбачає 
забезпечення додержання стандартів надання реабілітаційної та медичної 
допомоги у закладах охорони здоров'я. 

 
VІІ. Очікувані результати реалізації Програми 

 
Виконання Програми надасть змогу: 
скоротити масштаби незаконного вживання наркотичних засобів і 

психотропних   речовин   у   м. Кіровограді   на  16 - 20 %  у  порівнянні з 
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2010 роком, що відповідає зменшенню кількості споживачів наркотиків на 
920 – 1150 осіб;  

охопити профілактичними заходами 75 % підлітків і молоді у віці від 
14 до 25 років;  

підвищити рівень інформованості населення щодо наслідків 
немедичного вживання наркотиків, а також лікарських засобів, зловживання 
якими може призвести до  наркотичної залежності, шляхом підвищення 
ефективності роботи засобів масової інформації, урядових та неурядових 
громадських організацій; 

формувати в суспільстві стійкі протинаркотичні імуногени 
(неприйняття наркотиків). 

 
 VІІІ.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів 

щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин  та прекурсорів. 

 
Виконавцями програми є: 
 
управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради; 
управління освіти Кіровоградської міської ради; 
служба у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради; 
відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради;  
відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради; 
відділ фізичної культури і туризму Кіровоградської міської ради; 
Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та 

молоді; 
кримінальна міліція у справах дітей; 
Кіровоградський міський відділ МВС України в Кіровоградській 

області; 
відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків управління МВС 

України в  Кіровоградській області. 
 
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є: 
 
щоквартальна звітність виконавчих органів Кіровоградської міської 

ради, яка надається до Кіровоградського міського центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді; 

щороку до 15 грудня виконавчим органам Кіровоградської міської ради 
надавати інформацію про стан виконання Програми до Кіровоградського 
міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді; 
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здійснення аналізу ходу виконання Програми Кіровоградським міським 
центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді та інформування  
обласної державної адміністрації щороку до 25 грудня. 

 
 
Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями 

Програми покладається на  заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Андреєву Л.М. 

 
 

Заступник міського                                                 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради                       Л.Андреєва 
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Додаток 
до міської Програми протидії 
поширенню наркоманії,  
боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів на 2011-2015 роки 

 
 
 
 

Заходи 
щодо реалізації міської Програми протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів на 2011-2015 роки 

 
1. Провести: 
 
1) роботу  щодо виявлення, обстеження  осіб з розладами  психіки та 

поведінки внаслідок зловживання наркотичними засобами та іншими 
психоактивними речовинами згідно з вимогами чинного законодавства 

 
Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 
  
Постійно 
   
2) комплексну оперативно-профілактичну операцію “Мак” з метою 

виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх 
незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних 
посівів 

Кіровоградський міський відділ 
МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків 

Постійно 
 
3) перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля 

(кафе, дискотеки, кальян-бари, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів 
торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а 
також профілактичні рейди «Діти вулиці», «Жебрак» «Вокзал», «Канікули», 
«Урок» з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному 
середовищі  
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У разі встановлення фактів вживання чи збуту наркотичних засобів або 
психотропних речовин вживати заходів щодо призупинення чи припинення 
діяльності цих закладів згідно з чинним законодавством 

 
Кіровоградський міський відділ 

МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, 

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

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 

кримінальна міліція у справах дітей, 
управління освіти Кіровоградської 

міської ради      
Постійно 
 
4) спільні оперативно-профілактичні заходи щодо протидії 

розповсюдженню наркотичних засобів та психотропних речовин у 
навчально-виховних закладах міста та їх гуртожитках   

 
Кіровоградський міський відділ 

МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, 

кримінальна міліція у справах дітей,  
управління освіти Кіровоградської 

міської ради, 
відділ сім’ ї  та молоді 

Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді,   

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

 
Постійно 
 
5) санітарно–просвітню роботу серед населення по недопущенню 

вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
 

Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 
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Постійно 
 
2. Забезпечити: 
 
1) здійснення систематичного контролю за дотриманням, у лікувально- 

профілактичних закладах комунальної власності міста, ліцензійних та інших 
умов здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, а також лікарських засобів, 
зловживання якими може викликати наркотичну залежність  

Кіровоградський міський відділ 
МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, 

управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 
  

Постійно 
  
2) своєчасне переоформлення, згідно з чинним законодавством, 

ліцензій лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста на 
діяльність, пов’язану з обігом наркотиків, психотропних речовин та 
прекурсорів 

Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 

  
Постійно 
 
3) виконання вимог діючих положень щодо обігу контрольованих 

лікарських засобів, раціонального їх призначення та використання у 
лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста 

 
Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської  міської ради 
  
Постійно 
 
4) участь лікарів у проведенні міжвідомчих нарад, засідань «круглих 

столів» та інших заходів, спрямованих на протидію наркоманії та 
пропагування здорового способу життя, формування навичок протистояння 
шкідливому впливу вживання наркотичних засобів та психотропних речовин 
не за медичним призначенням   

 
Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 
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Постійно 
 
5) проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і 

просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового 
способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу 
вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним 
призначенням 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради,  

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

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради,  

кримінальна міліція у справах дітей,  
відділ сім’ ї  та молоді    

Кіровоградської міської ради, 
відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, 
відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради 
Постійно 
 
6) системну роботу міської  координаційної ради з питань 

профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов'язаної з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів 

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

Постійно 
 
7) проведення обстеження приміщень, перевірки рівня їх укріпленості, 

наявності охорони, осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, 
психотропними речовинами і прекурсорами 

Кіровоградський міський відділ 
МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків 

  
Постійно 
 
8) здійснення, в установленому законодавством порядку, підтримки  

молодіжних та дитячих громадських організацій шляхом організації та 
проведення конкурсів, програм, спрямованих на протидію поширенню 
наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, 
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психотропних речовин та прекурсорів з метою створення умов для залучення 
громадян до антинаркотичної діяльності, підвищення рівня громадської 
активності 

Кіровоградський міський центр  
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, 
служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 
відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради, 
управління освіти Кіровоградської 
міської ради,  
відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради, 
відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 

 Постійно 
 
9) проведення серед учнів загальноосвітніх закладів міста,  вихованців 

дитячо–юнацьких клубів за місцем проживання, в закладах культури, в 
дитячо-юнацьких спортивних школах: бесід, лекцій, тренінгових занять, 
інформаційних годин, відвертих розмов, годин спілкування з питань 
здорового способу життя: «Наркоманія серед підлітків, причини і наслідки», 
«Шкідливі звички і ваше здоров’я», «Не будь собі ворогом», «Тенета 
небезпеки (алкоголізм, наркоманія, паління)», «Злочин і кара», а також днів, 
тижнів, місячників, декад правового інформування 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

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

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради;. 

відділ сім’ ї  та молоді 
Кіровоградської міської ради, 
відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, 
відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради 
Постійно 
  
10) участь дітей та молоді  у Всеукраїнських акціях: «Даруймо радість 

дітям», «Тверезість», «Життя без паління», «Скажи наркотикам: «Стоп!», 
«Ти зможеш, якщо я зміг», «Всесвітній день здоров’я», «Спорт для всіх 
спільна турбота», «Олімпійський день», «Олімпійське літо», проведення днів 
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здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах міста та дитячо-юнацьких 
спортивних школах 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради,
 Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, 

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради,  

відділ сім’ ї  та молоді 
Кіровоградської міської ради, 

відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради  

Постійно 
 
3. Здійснити: 
 
1) комплексні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення 

джерел і перекриття каналів надходження в незаконний обіг наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних 
підприємств, аптечних закладів, інших місць їх виробництва, зберігання та 
реалізації  

Кіровоградський міський відділ 
МВС України в Кіровоградській 
області, відділ боротьби з незаконним 
обігом наркотиків 
  

Постійно 
 
 2) розробку різних видів зовнішньої реклами та забезпечити 

тиражування інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, пам’яток), 
спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і 
сильнодіючих лікарських препаратів, з метою формування у свідомості 
громадян, особливо молоді, негативного ставлення до вживання наркотичних 
засобів і психотропних речовин  і забезпечити їх розповсюдження 

  
Кіровоградський міський центр  

соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, 

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 
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відділ сім’ ї  та молоді 
Кіровоградської міської ради, 

управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради, 

відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради   

 Постійно 
 
3) проведення моніторингу наркологічної ситуації в навчальних 

закладах міста та оцінки ефективності функціонування системи заходів 
первинної профілактики 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради 

Постійно 
 
4) створення банку  методик раннього виявлення в навчальних закладах 

міста осіб з «груп ризику», які схильні до споживання наркотичних засобів 
або психотропних речовин 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

управління охорони здоров’я  
Кіровоградської міської ради 

 
 Постійно 
 
5) проведення індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми, 

які схильні до вживання наркотичних засобів та алкогольних напоїв   
Кіровоградський міський центр  

соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, 

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 

відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради, 

управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради, 

відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 

Постійно 
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6) проведення навчальних семінарів-тренінгів для соціальних 
педагогів,  шкільних психологів з питань первинної профілактики 
зловживань різними наркотичними засобами 

Управління освіти Кіровоградської 
міської ради, 

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

Постійно 
 
7)  проведення міської акції «Скажемо наркотикам – НІ!» 

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

 
Щороку травень 
 
 4. Організувати: 
 
надання установам освіти консультативно-методичну допомогу з 

медичних проблем хімічної залежності для активізації психологічного і 
педагогічного впливу на учнівську та студентську молодь 

 
Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 
управління освіти Кіровоградської 

міської ради, 
соціально-психологічні служби 

навчальних закладів міста, 
Кіровоградський міський центр  

соціальних служб для  сім’ ї, дітей та 
молоді   

Постійно 
 
2) створення в учнівських та студентських колективах груп волонтерів 

для впровадження програми профілактики наркоманії “рівний-рівному” та 
проведення спеціального навчання цих волонтерів 

 
Кіровоградський міський центр  

соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді   

Постійно 
 
3) проведення тематичних зустрічей учнівської та студентської молоді 

з представниками правоохоронних органів та юстиції з питань роз’яснення  
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чинного законодавства щодо відповідальності за вживання та 
розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин 

 
Управління освіти Кіровоградської 

міської ради 
Постійно  
 
 4) висвітлення заходів, спрямованих на протидію злочинності, 

пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів   у місцевих засобах масової інформації   

 
Відділ по роботі із засобами масової 

інформації Кіровоградської міської 
ради 

          
Постійно 
 
  5) проведення інформаційно-просвітницьких та культурно-мистець-

ких заходів (виставки малюнків та плакатів, фотовиставки, конкурсу творів   
тощо), спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з 
незаконним обігом   наркотичних засобів,   психотропних речовин та 
прекурсорів 

Управління освіти, Кіровоградської 
міської ради, 

відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради, 

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

служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 

відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради, 

відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради   

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


