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Додаток
до рішення одинадцятої сесії обласної 
ради шостого скликання 
від   23 травня  2012 року

Обласна цільова  Програма
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в 

Полтавській  області на 2012-2015 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Необхідність реалізації Регіональної цільової Програми протидії поширенню 
наркоманії,  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних 
речовин та прекурсорів (далі - Програма)  викликана тим, що сучасна ситуація у 
Полтавській області  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 та впливає 
на рівень національної безпеки держави.

Вживання  наркотичних  засобів  та  психотропних  речовин  призводить  до 
погіршення здоров’я 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).

Незважаючи  на  комплекс  запобіжних  заходів,  що  здійснюються  органами 
державної  влади,   рівень  поширення  наркоманії,  як  в  цілому  у  країні,  так  і  на 
території області залишається високим. На 10 тисяч населення Полтавської області 
в середньому 13 осіб незаконно вживає наркотичні засоби та психотропні речовини. 
Суттєво збільшується кількість видів наркотичних засобів, психотропних речовин 
та  лікарських  середників,  зловживання  якими  може  викликати  наркотичну 
залежність.  На  території  області  з’являються  синтетичні  аналоги  психотропних 
засобів  та  наркотичних  речовин,  вживання  яких  може  привести  до 
непередбачуваних  наслідків.  Відбувається  інтенсивна  перебудова  нелегального 
наркотичного  ринку.  Висококонцентрований  опій,  героїн,  кокаїн,  синтетичні 
наркотичні засоби витісняють  традиційні для України опійну макову соломку та 
марихуану.

За  2011 рік  на  території  Полтавської  області  виявлено та  задокументовано 
1600  злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у тому числі 
543 злочинів пов’язаних зі збутом наркотиків. 

Не  зважаючи  на  поширення  мережі  закладів  лікувально-реабілітаційної 
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допомоги  наркозалежним  та  заходи  контролю  за  обігом  наркотичних  засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів на території області продовжується поширення 
наркоманії серед  населення.  Вживання  марихуани  стає  нормою  серед  молоді. 
Низький  рівень  інформованості  населення  щодо  наслідків  розповсюдження 
наркотичних речовин та  лікарських засобів,  зловживання якими може викликати 
наркотичну  залежність,  недостатня  можливість  отримання  кваліфікованої 
інформації з  цих питань призводять до загострення проблем

Програма  визначає  систему  заходів,  спрямованих  на  вдосконалення 
профілактики наркоманії, лікування і реабілітації наркозалежних осіб та посилення 
боротьби з незаконним обігом наркотиків у Полтавській області.

Ефективне вирішення комплексу зазначених проблем можливе лише за умови 
реалізації  основних  завдань,  визначених  Програмою  протидії  поширенню 
наркоманії,  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних 
речовин та прекурсорів в Полтавській  області на 2012 - 2015 роки.

2. Мета і завдання Програми 
Метою Програми є визначення та здійснення на період до 2015 року заходів 

щодо  протидії  поширенню  у  Полтавській  області  наркоманії,  боротьби  з 
незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів, 
зміцнення  здоров’я  населення,  а  також  зменшення  негативних  соціальних, 
економічних та інших наслідків, пов’язаних з вживанням наркотичних засобів та 
психотропних речовин.

3.  Обґрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання проблеми,  обсягів  та джерел 
фінансування; строки та етапи виконання Програми

Зважаючи  на  необхідність  комплексного  підходу  до  проблеми  протидії 
поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів, 
психотропних  речовин  та  прекурсорів,  слід  відзначити,  що  ефективність  її 
розв'язання  залежить  від  координації  дій  органів  виконавчої  влади,  які 
забезпечують  реалізацію державної політики в зазначеній сфері. 

Програмою  передбачено  протягом  2012  -  2015  років  здійснити  комплекс 
заходів,  направлених  на  створення  умов  для  скорочення  масштабів  незаконного 
вживання наркотиків у Полтавській області, формування негативного ставлення до 
наркотиків серед молоді, вибору здорового способу життя як найвищої моральної 
цінності.

Для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії 
поширенню наркоманії,  необхідно виробити єдиний комплексний підхід за трьома 
стратегічними напрямками:

1. Зменшення  попиту  на  вживання  наркотиків,  тобто  первинна  профілактика 
вживання  наркотиків  серед  дітей  та  молоді;  лікування  і  реабілітація 
наркозалежних;

2. Зменшення поставок  –  боротьба з  незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних  речовин  та  прекурсорів,  спрямована  на  організаторів 
наркобізнесу;
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3. Зменшення  шкоди від  вживання  наркотиків  серед  осіб,  що  вживають 
наркотики,  але  ще  не  готові  або  не  можуть  відмовитись  від  вживання 
наркотиків.

1. Зменшення попиту
Зменшити попит та обсяг вживання наркотичних засобів та психотропних речовин 
не за медичним призначенням, знизити рівень попиту на такі засоби та речовини, а 
також  на  лікарські  засоби,  зловживання  якими  може  викликати  наркотичну 
залежність, передбачається шляхом: 

- організації  постійно  діючої  системи  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; 

- інформування  населення  щодо  згубних  наслідків  наркоманії  та  переваг 
здорового способу життя шляхом розміщення наочної  соціальної  реклами та 
організації  циклу  інформаційно  просвітницьких  програм  у  місцевих  засобах 
масової інформації;

- запровадження конкурсів проектів та програм з первинної профілактики серед 
неурядових  організацій  працюючих  у  сфері  протидії  наркоманії  та 
популяризації здорового способу життя;

- навчання  працівників  закладів  охорони  здоров’я,  зокрема  сімейних  лікарів, 
сучасним  методам  профілактики  вживання  наркотичних  засобів  та 
психотропних речовин не за медичним призначенням; 

- підвищення  рівня  міжгалузевої  взаємодії  органів  виконавчої  влади  з  метою 
забезпечення  моніторингу  діяльності  організацій,  відповідальних  за 
припинення   розповсюдження  наркоманії,  запобігання  незаконного  обігу 
наркотичних  засобів,   психотропних  речовин  та  прекурсорів  у  Полтавській 
області;

- забезпечення  ефективної  роботи  координаційних  механізмів  з  метою 
подальшого  розширення  міжсекторального  співробітництва між  державними 
установами, громадськими організаціями.

2. Зменшення поставок наркотичних засобів та психотропних речовин може 
бути  реалізовано  шляхом  визначення  ступеню  їх  незаконного  поширення  та 
пов’язаних з цим втрат. З цією метою передбачається проведення:

-  моніторингу незаконного вживання наркотичних засобів  та психотропних 
речовин;

-  дослідження  рівня  латентності  незаконного  обігу  наркотичних  засобів, 
психотропних речовин та,  пов’язаною з  цим злочинністю,  визначення  можливих 
шляхів його зниження;

- посилення контролю за культивуванням наркотиковмісних рослин шляхом 
оперативного  контролю  за  діяльністю  сільськогосподарських  підприємств,  яке 
отримало ліцензію на право їх вирощування;

-  здійснення  систематичного  контролю  за  дотриманням  суб’єктами 
підприємницької  діяльності  ліцензійних  умов,  пов’язаних  з  обігом  наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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3. Зменшення шкоди від вживання наркотиків.
З  огляду  на  те,  що  стратегія  Зменшення  Шкоди  визнається  як  дієвий  засіб 
профілактики негативних медичних, соціальних, економічних та правових наслідків 
серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), які не можуть чи не готові відмовитися 
від вживання наркотиків, для її реалізації необхідно:

- забезпечити  гуманне,  толерантне, не засуджуюче ставлення до споживачів 
наркотиків і сприйняття їх як членів суспільства, які незалежно від свого способу 
життя здатні захистити себе і своє оточення від ВІЛ-інфекції;

-  запровадити  систему  медико-соціальних  послуг  з  метою  вирішення 
першочергових проблем споживачів наркотиків, насамперед наркотиків ін’єкційних, бо 
саме вони є найбільш небезпечними з точки зору розповсюдження ВІЛ та вірусних 
гепатитів; 

-  забезпечити соціальну роботу з „групами ризику”, тобто з людьми, які вже 
уражені  негативним  явищем,  наприклад  вживають  наркотики  і  ризикують 
інфікуватися  на  ВІЛ,  гепатит,  тощо,  або  вже  є  ВІЛ-інфікованими  або  носіями 
вірусу гепатиту;

-  забезпечити  впровадження  на  території  області  програми   Зменшення 
Шкоди у повному обсязі: 

1. обмін шприців – забезпечення споживачів ін’єкційних наркотиків чистим 
ін’єкційним  обладнанням  в  обмін  на  використані  потенційно  інфіковані 
шприці та голки;

2. вулична робота (аутріч-робота) – робота з споживачів ін’єкційних наркотиків 
на вулиці, вдома, в місцях вживання наркотиків;

3. консультування соціальних працівників та фахівців (психологів, юристів, 
лікарів, фахівців з реабілітації); 

4. інформаційно-освітня  діяльність  з  розповсюдження  профілактичної 
літератури;

5. адвокація  –  захист  та  лобіювання  інтересів  клієнтів  та  програми 
„зменшення шкоди”;

6. замісна  терапія  –  призначення  та  прийом  замісних  наркотичних 
препаратів  в  умовах  медичного  контролю  замість  неконтрольованого, 
ризикованого, шкідливого прийому вуличних наркотиків;

7. переадресація і соціальний супровід  споживачів ін’єкційних наркотиків в 
державні установи для обстеження, лікування, реабілітації, тощо;
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4. Паспорт обласної цільової Програми

„Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Полтавській 

області на 2012-2015 роки”

1. Ініціатор розроблення програми Головне управління охорони здоров’я 
Полтавської облдержадміністрації

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа  органу  виконавчої 
влади про розроблення програми

Розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України  від   22.11.2010  №  2140-р 
„Про  затвердження  плану  заходів 
щодо виконання Концепції реалізації 
державної  політики у  сфері  протидії 
поширенню  наркоманії,  боротьби  з 
незаконним  обігом  наркотичних 
засобів,  психотропних  речовин  та 
прекурсорів на 2012-2015 роки”

3. Розробник програми Головне управління охорони здоров’я 
Полтавської облдержадміністрації

4. Співрозробники програми Головні  управління  освіти  і  науки, 
інформаційної  та  внутрішньої 
політики  облдержадміністрації, 
управління  з  питань  фізичної 
культури  і  спорту 
облдержадміністрації відділ у справах 
сім’ї та молоді облдержадміністрації, 
Управління  УМВС  України  в 
Полтавській області, Управління СБУ 
у  Полтавській  області,  Полтавська 
митниця,  Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб  для  сім’ї, 
дітей  та  молоді,  Полтавське  обласне 
комунальне  підприємство 
„Полтавафарм”,  Благодійна  асоціація 
„Світло надії”

5. Відповідальний  виконавець 
програми

Головне управління охорони здоров’я 
Полтавської облдержадміністрації

6. Учасники програми Управління з питань фізичної 
культури і спорту 
облдержадміністрації, відділ у 
справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, Полтавська 
митниця, Полтавський обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, Благодійна асоціація 



6

„Світло надії”
7. Термін реалізації програми 2012 - 2015 роки
7.1
.

Етапи  виконання  програми  (для 
довгострокових програм)

8. Перелік бюджетів,  які  беруть 
участь у виконанні програми 

Обласний бюджет, інші джерела 
фінансування, не заборонені чинним 
законодавством

9. Загальний  обсяг  фінансових 
ресурсів,  необхідних  для 
реалізації  програми,  усього,  у 
тому числі:

9770 тис.грн.

9.1
.

коштів обласного бюджету
9590 тис.грн.

коштів інших джерел 180 тис.грн.
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5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення
Обласної цільової програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в Полтавській області на 2012-2015 роки

№
з/п

Заходи Обсяги фінансових ресурсів
(тис. грн.)

Всього 2012 2013 2014 2015
1 2 3 5 6 7 8
1 Зменшення поставок незаконного вживання та обігу наркотиків - - - - -

2 Зменшення попиту на вживання наркотичних засобів і 
психотропних речовин  та заходи первинної, вторинної і 
третинної профілактики лікування і реабілітації

5710 390 4520 455 345

3 Заходи зменшення  шкоди від вживання наркотичних засобів 3880 970 970 970 970
Всього, у тому числі кошти 9770 1410 5550 1495 1315
державного бюджету - - - - -
обласного бюджету 9590 1360 5490 1425 1315
районні, міські (міст обласного значення) бюджети
районні, міські (міст обласного значення) бюджети
інші джерела фінансування, не заборонені чинним 
законодавством

180 50 60 70 -
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5. Очікувані результати реалізації Програми

- покращення якості виявлення хворих на наркоманію на 15-20%;
- підвищення рівня 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;

- суттєве зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію та гепатиту, пов’язаної 
з ін’єкційною формою вживання наркотиків шляхом розширення програми 
замісної  підтримувальної  терапії  для  споживачів  ін’єкційних  наркотиків 
(досягти кількість пацієнтів програми до 40%)

- зниження росту злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів

- формування  в  суспільстві  стійкого  протинаркотичного  імунітету 
(неприйняття немедичного вживання наркотиків)
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6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи обласної цільової Програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Полтавській області на 2012-2015 роки

№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зменшення поставок незаконного вживання та обігу наркотиків
1 Профілактик

а  витоку 
наркотичних 
засобів, 
психотропни
х  речовин  і 
прекурсорів 
з  легального 
обігу  в 
нелегальний

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

2012-2015 Управління МВС України 
в  Полтавській  області, 
Управління  СБУ  в 
Полтавській  області, 
Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації, 
Полтавське  обласне 
комунальне підприємство 
„Полтавафарм” 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Зменшення  обсягів 
незаконного  обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  та 
прекурсорів 

1.2.  Контроль  за 
культивуванням 
наркотиковмісних  рослин 
шляхом  оперативного 
контролю  за  діяльністю 
сільськогосподарських 
підприємств,  які  отримали 
ліцензію  на  право  їх 
вирощування,  підвищення 
вимог до насінневого фонду, 
що  використовується, 
здійснення  охорони  посівів, 
місць зберігання і переробки 
цих росли, порядку знищення 

2012-2015 Головне  управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
Управління МВС України 
в  Полтавській  області, 
Управління  СБУ  в 
Полтавській області

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Зменшення  обсягів 
незаконного  обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  та 
прекурсорів
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результатвідходів  і  пожнивних 

залишків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3.  Проведення  комплексної 
оперативно-профілактичної 
операції  „Мак”  з  метою 
виявлення  і  знищення 
незаконних  посівів  маку  та 
конопель,  недопущення 
незаконного  отримання 
наркотичної     сировини. У 
разі  виявлення  фактів 
надходження 
наркотичної  сировини  у 
незаконний  обіг  вживати 
заходів  до  позбавлення 
сільськогосподарських 
підприємств,  які  не 
забезпечили  належної 
охорони їх посівів, ліцензії на 
право  культивування 
наркотиковмісних культур

2012-2015 Управління МВС України 
в  Полтавській  області, 
Управління  СБУ  в 
Полтавській  області, 
Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Зменшення  обсягів 
незаконного  обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  та 
прекурсорів

1.4. Проведення моніторингу 
інтернет-ресурсів  з  метою 
виявлення незаконного збуту 
наркотиків  через  вказану 
мережу

2012-2015 Управління  МВС 
України  в  Полтавській 
області, Управління СБУ 
в  Полтавській  області, 
Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5.   Проведення  в 
навчально-виховних закладах 
регулярних  оперативно-
профілактичних  заходів  з 
метою  запобігання 
проникнення  до  них 
наркотичних  засобів  і 
психотропних  речовин  та 
поширення їх серед школярів 
і студентів. 

2012-2015 УМВС  України  в 
Полтавській  області, 
Головне  управління 
освіти  та  науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Унеможливлення 
проникнення 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  в 
навчально-виховні 
заклади  області, 
зменшення  їх 
вживання  серед 
учнівської молоді

1.6. Проведення поглиблених 
митних оглядів вантажів, що 
надходять  з  пошкодженим 
або  відсутнім  митним 
забезпеченням;  вантажів  та 
транспортних  засобів,  що 
надійшли  в  зону  діяльності 
Полтавської  митниці  з 
нарконебезпечних  регіонів 
світу;  товарів  хімічної 
промисловості  та,  вразі 
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 

2012-2015 Полтавська митниця За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Унеможливлення 
проникнення 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  в 
навчально-виховні 
заклади  області, 
зменшення  їх 
вживання  серед 
учнівської молоді
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результатекспрес-відправлень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.7.  Проведення 
щоквартальних  перевірок  в 
розважальних  закладах  та 
місцях  проведення  дозвілля 
з  метою  припинення 
діяльності  тих,  де  виявлено 
факти торгівлі або вживання 
наркотичних  засобів  чи 
психотропних речовин

2012-2015 Управління  МВС 
України  в  Полтавській 
області, відділ у справах 
сім’ї  та  молоді 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Унеможливлення 
проникнення 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин  в 
розважальні заклади 
та місця проведення 
дозвілля

Зменшення попиту на вживання наркотичних засобів і психотропних речовин

2 Заходи 
первинної 
профілактик
и,  вживання 
психоактивн
их  речовин 
серед 
неповнолітні
х

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

2012-2015 Головні управління 
освіти і науки, охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
відділ у справах сім’ї та 
молоді, Полтавський 
обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї дітей та молоді, 
громадські організації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми, залучені кошти з 

інших джерел

Охопити 
профілактичними 
заходами  50  % 
підлітків  і  молоді  у 
віці  від  14  до  25 
років; 

2.2.  Підтримка  проектів  та 
програм  з  первинної 
профілактики  серед 
неурядових  організацій 
працюючих  у  сфері 
протидії  наркоманії  та 
популяризації  здорового 
способу життя, через участь 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації  за 
участю  громадських 
організацій

Обла
сний 
бюд
жет

180,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Охопити 
профілактичними 
заходами  25  % 
підлітків  і  молоді  у 
віці  від  14  до  25 
років; 
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результатїх  в  конкурсі  соціальних 

проектів  і  програм, 
розроблених  громадськими 
організаціями  та  їх 
спілками

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3. Розробка та тиражування 
інформаційно-просвітницьких 
матеріалів (буклетів, плакатів, 
сіті-лайтів) з метою формування 
у свідомості громадян, особливо 
молоді, негативного ставлення 
до вживання наркотичних 
засобів та психотропних 
речовин

2012-2015 Головне управління 
охорони здоров’я, 
Полтавський обласний 
Центр здоров’я, 
Полтавський обласний 
наркологічний 
диспансер

Обла
сний 
бюд
жет

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Підвищення  рівня 
поінформованості 
населення  про 
негативні  наслідки 
вживання 
наркотиків

2.4. Забезпечити поширення 
соціальної реклами через 
засоби масової інформації та 
розповсюдження реклами під 
час проведення соціально-
профілактичних заходів з 
метою формування здорового 
способу життя, профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації,  
Полтавський обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї дітей та молоді, 
Головне управління 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Підвищення  рівня 
поінформованості 
населення  про 
негативні  наслідки 
вживання 
наркотиків

2.5.  Створення  і  трансляція 
науково-популярних  фільмів 
по  профілактиці  вживання 
наркотичних  засобів  та 
психотропних речовин

2012-2015 Головне управління 
охорони здоров’я, 
Полтавський  обласний 
Центр здоров’я, ОДТРК 
„Лтава”

Облас
ний 
бюдж
ет

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Створити   та 
періодично 
транслювати  1 
науково-популярний 
короткометражний 
фільм  та  5  відео 
роликів
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.  Розроблення та  видання 
методичних  посібників, 
проведення  навчальних 
семінарів  для  педагогічних 
працівників  щодо 
формування   у  дітей  та 
молоді  негативного 
ставлення   до  вживання 
наркотичних  засобів  та 
психотропних речовин

2012-2015 Головне управління 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського

Облас
ний 
бюдж
ет

70,0 15,0 15,0 20,0 20,0 Розробляти  та 
видавати  щорічно 
700  екземплярів 
методичних 
посібників  для 
педагогічних 
працівників області

2.7. Забезпечити розміщення 
в засобах масової інформації 
області  соціальної  реклами 
для  формування  у  молоді 
прагнення  вести  здоровий 
спосіб життя

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми за 
участю громадських 
організацій

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Збільшення 
кількості молоді, яка 
веде  здоровий 
спосіб життя
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.8. Забезпечити проведення 
інформаційно-пропаганди
стських, профілактичних, 
мистецьких акції, в тому 
числі до Всесвітнього дня 
боротьби із зловживанням 
наркотиків та їх незаконним 
обігом, Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом, 
зокрема:
- лекції, тренінги для учнів-
ської та студентської молоді;
- конкурси малюнків, комі-
ксів на кращу соціальну 
рекламу та організація 
виставок робіт учасників, 
друк полі-графічної 
продукції зі зображенням 
найкращих робіт;
-  регіонального етапу 
Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу „Молодь обирає 
здоров’я” тощо

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації, 
головні управління 
освіти  і науки, охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
Полтавський обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми за 
участю громадських 
організацій та їх спілок

Облас
ний 

бюдже
т

Інші 
джерел

а 
фінансу
вання

75,0

105,0

20,0

30,0

25,0

35,0

30,0

40,0

Донесення  до 
громадськості 
інформації  про 
епідеміологічні 
масштаби  проблем 
поширення 
вживання 
наркотичних 
речовин  і  ВІЛ-
інфекції/СНІДу, 
формування 
мотивації  молоді  до 
здорового  способу 
життя,  безпечної 
поведінки та стійкої 
громадянської 
позиції  щодо 
неприйняття 
наркотиків
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.9. Забезпечити  проведення 
акції  „Полтавщина  без 
наркотиків”, в рамках  якої: 
- виготовити та розповсюдити 
інформаційні  буклети,  біг-
борди, відео ролики; 
-   провести  Всеукраїнський 
турнір  з  міні-футболу 
„Футбол проти наркотиків”;
-  літній  наметовий 
терапевтичний  табір  „Наш 
шлях” тощо

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації, 
управління з питань 
фізичної культури і 
спорту, Головне 
управління 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми за 
участю ОДТРК „Лтава”, 
громадських організацій 
та їх спілок

Обласни
й 

бюджет

Інші 
джерел

а 
фінансу
вання

45,0

75,0

10,0

20,0

15,0

25,0

20,0

30,0

Донесення  до 
громадськості 
інформації  про 
епідеміологічні 
масштаби  проблем 
поширення 
вживання 
наркотичних 
речовин  і  ВІЛ-
інфекції/СНІДу, 
формування 
мотивації  молоді  до 
здорового  способу 
життя,  безпечної 
поведінки та стійкої 
громадянської 
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результатпозиції  щодо 

неприйняття 
наркотиків

2.10. Підтримувати програми 
центрів  ресоціалізації 
наркозалежної  молоді,  які 
входять  до  Всеукраїнської 
мережі „Твоя перемога”

2012-2015 Полтавський  обласний 
центр соціальних служб 
для  сім’ї,  дітей  та 
молоді  за  участю 
громадських 
організацій та їх спілок

- - - - - Зменшення 
кількості молоді, яка 
вживає  наркотики, 
психотропні 
речовини. 
Підвищення 
ефективності роботи 
з  ін’єкційними 
споживачами 
наркотиків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Заходи 

вторинної  і 
третинної 
профілактик
и  (лікування 
і 
реабілітація)

3.1.  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

2012-2015 Управління  МВС 
України  в  Полтавській 
області,  Головне 
управління  охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Рання  діагностика 
наркологічних 
захворювань, 
скорочення 
масштабів 
незаконного 
вживання 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин в області на 
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат15-20%

3.2.  Придбання   для  хіміко-
токсикологічної  лабораторії 
Полтавського  обласного 
наркологічного  диспансеру 
хроматографу  із  масс-
спектрометром   та 
ультразвукової ванни

2013 Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації, 
Головне  фінансове 
управління 
облдержадміністрації

Обла
сний 
бюд
жет

4100,0 - 4100,0 - - Виявлення 
наркотичних засобів 
та  психотропних 
речовин  в 
біологічних  рідинах 
організму на засадах 
ової медицини.

3.3. Лікування та реабілітація 
хворих  на  наркоманію  у 
відповідності  до  стандартів 
та  протоколів  надання 
наркологічної  допомоги 
населенню України

2012-2015 Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Скорочення 
масштабів 
незаконного 
вживання 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин в області на 
15-20%,  збільшення 
рівня ремісії на 10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат3.4. Удосконалення спільних 

програм  і  проектів 
наркологічних  закладів  та 
неурядових  організацій  з 
метою  проведення 
довгострокової  реабілітації 
наркозалежних

2012-2015 Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації 
за  участю  громадських 
організацій „Світло 
надії”, „Клуб „Квітень”, 
„Вихід є!” та інших

Облас
ний 

бюдже
т

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Скорочення 
масштабів 
незаконного 
вживання 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин в області на 
15-20%,  збільшення 
рівня ремісії на 10%

3.5.  Підготовка  на  базі 
Вищого  державного 
навчального закладу України 
„Українська  медична 
стоматологічна  академія” 
лікарів загальної практики та 
сімейної  медицини  з  питань 
профілактики  наркологічних 
захворювань  та  головних 
засад  стратегії  „Зменшення 
Шкоди”  від  вживання 
наркотиків

2012-2015 Вищий  державний 
навчальний  заклад 
України  „Українська 
медична стоматологічна 
академія”,  Головне 
управління  охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації  за 
участю  громадських 
організацій, благодійної 
асоціації „Світло надії”

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Удосконалення 
знань  медичних 
працівників

3.6.  Проведення  навчальних 
семінарів-тренінгів  для 
медичних  працівників 
загально-соматичної мережі з 
питань  експертизи  станів 
сп’яніння  та  надання 
допомоги  при 
передозуваннях 
наркотичними, 
психотропними речовинами

2012-2015 Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Удосконалення 
знань  медичних 
працівників
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зменшення шкоди від вживання наркотичних засобів і психотропних речовин
1 Зменшенн

я  темпів 
розповсюд
ження 
ВІЛ-
інфекції/С
НДу, 
інфекцій, 
що 
передають
ся 
статевим 
шляхом  та 
вірусних 
гепатитів 
серед 
споживачі
в 
ін’єкційни
х 
наркотиків 

1.1.   Інформаційна 
консультативна  робота  зі 
споживачами  наркотиків  на 
базі  спеціалізованих  пунктів 
Довіра Полтавського обласного 
центру  соціальних  служб  для 
сім’ї,  дітей  та  молоді, 
наркологічних  диспансерів, 
пунктів  обміну  шприців 
благодійної  асоціації  „Світло 
надії”, Полтавського обласного 
благодійного  фонду 
„Громадське здоров’я”

2012-2015 Головне  управління 
охорони  здоров’я 
облдержадміністрації, 
Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
Полтавській  обласний 
наркологічний  диспансер 
за  участю  громадських 
організацій, благодійної 
асоціації  „Світло  надії”, 
Полтавського  обласного 
благодійного  фонду 
„Громадське здоров’я”

Обласний бюджет, за рахунок коштів, передбачених 
на фінансування виконавців заходу Програми,

залучені кошти міжнародних донорів

Охоплення 
профілактикою 
60%  споживачів 
ін’єкційних 
наркотиківі. 
Зменшення на 16% 
темпів 
розповсюдження 
ВІЛ-
інфекції/СНДу 
серед  споживаів 
ін’єкційних 
наркотиків, 
зменшення  на  8% 
темпів 
розповсюдження 
вірус-ного 
гепатиту  С  та  В, 
зменшення на 14% 
випадків  інфекцій, 
що  передаються 
статевим  шляхом. 
Зменшення  нових 
випадків 
інфікування  ВІЛ-
інфекції/СНДу  та 
гепатитами  серед 
споживаів 
ін’єкційних 
наркотиків
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2 Організація роботи пунктів 
обміну  шприців,  вулична 
робота (аутріч-робота)

2012-2015 Відділ у справах сім’ї та 
молоді 
облдержадміністрації, 
Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
Полтавській  обласний 
наркологічний диспансер 
за  участю  громадських 
організацій, благодійної 
асоціації  „Світло  надії”, 
Полтавського  обласного 
благодійного  фонду 
„Громадське здоров’я”

обласн
ий 

бюдже
т

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1.2  Організація 
роботи  пунктів 
обміну  шприців, 
вулична  робота 
(аутріч-робота)

1.3.  Розповсюдження 
друкованих  інформаційних 
матеріалів  для  споживачів 
наркотиків  та  їх  близьких  з 
інформацією  про  шляхи 
передачі  ВІЛ-інфекції/СНДу, 
інфекцій,  що  передаються 
статевим  шляхом  та  вірусних 
гепатитів 

2012-2015 Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
Полтавській  обласний 
наркологічний диспансер, 
Полтавський  обласний 
Центр здоров’я

обласн
ий 

бюдже
т

45,0 10,0 15,0 20,0 -

2 Надання 
комплексн
ої  медико-
соціальної 
та 
психологіч
ної 
допомоги 
людям  що 
вживають 
наркотичні 
речовини 
та  їх 
близьким 

2.1  Консультативна  допомога 
споживачам  наркотиків  та  їх 
близьким 

2012-2015 Полтавський  обласний 
центр  соціальних  служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
Полтавській  обласний 
наркологічний  диспансер 
за  участю   благодійної 
асоціації   „Світло  надії”, 
Полтавського  обласного 
благодійного  фонду 
„Громадське здоров’я”

Обласний бюджет, за рахунок коштів, передбачених 
на фінансування виконавців заходу Програми,

залучені кошти міжнародних донорів

Надання 
комплексної 
допомоги  2500 
наркозалежним  та 
1200  особам  з  їх 
близького 
оточення. 

Администратор
Выделение



22

№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2  Організація  роботи 
громадських  центрів  для 
споживачів  ін’єкційних 
наркотиків у         мм Полтава, 
Кременчук, Лубни 

2012-2015 Полтавській  обласний 
наркологічний диспансер 
за  участю   благодійної 
асоціації  „Світло  надії”, 
Полтавський  обласний 
Центр здоров’я 

Облас
ний 

бюдж
ет

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.3.  Організація  роботи 
патронажної  служби  з  метою 
диспансерного  нагляду, 
зменшення  рецидивів  та 
випадків  смертності  серед 
споживачів  ін’єкційних 
наркотиків

2012-2015 Полтавський, 
Кременчуцький, 
Лубенський  обласні 
наркологічні  диспансери 
за  участю   благодійної 
асоціації „Світло надії”

Обласний бюджет, за рахунок коштів, передбачених 
на фінансування виконавців заходу Програми, за 

залучених від міжнародних донорів

2.4.Профілактика  передозувань 
від вживання наркотиків 

2012-2015 Полтавський, 
Кременчуцький, 
Лубенський  обласні 
наркологічні  диспансери 
за  участю  благодійної 
асоціації „Світло надії”

Обласний бюджет, за рахунок коштів, передбачених 
на фінансування виконавців заходу Програми,

Залучені кошти міжнародних донорів

2.5.  Забезпечення  роботи 
громадського  центру  для 
споживачів  ін’єкційних 
наркотиків на базі  соціального 
гуртожитку м.Полтава

2012-2015 Головне управління праці 
та  соціального  захисту 
населення 
облдержадміністрації   за 
участю  благодійної 
асоціації „Світло надії”

За рахунок коштів міського бюджету. Залучені 
кошти міжнародних донорів

2.6.  Забезпечення  роботи 
осередку  програми  замісної 
підтримувальної  терапії 
інтегрованої  допомоги  для 
жінок  з  числа  споживачів 
ін’єкційних  наркотиків  та 
Полтавського  міського 
клінічного пологового будинку

2012-2015 Полтавський  обласний 
наркологічний 
диспансер,   Полтавський 
міський  клінічній 
пологовий  будинок  за 
участю   благодійної 
асоціації „Світло надії”

За рахунок коштів міського бюджету, за рахунок 
коштів, передбачених на фінансування виконавців 

заходу Програми

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение
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№
з/

Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

Виконавці Джере
ла 

фінан

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван

У тому числі по роках Очікуваний 
результат1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Програма 
замісної 
підтримув
альної 
терапії 

3.1  Організаційно  методична 
робота  із  запровадження 
програми  замісної 
підтримувальної  терапії  у 
області

2012-2015 Полтавський  обласний 
наркологічний диспансер 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування 
виконавців заходу Програми

Методичне 
забезпечення 
програми  замісної 
підтримувальної 
терапії. 
Здійснення 
моніторингу  та 
оцінки роботи  цієї 
програми. 

3.2  Підготовка  та  навчання 
фахівців  залучених  до 
впровадження  програми 
замісної  підтримувальної 
терапії  

2012-2015 Полтавський  обласний 
наркологічний диспансер

Обласний бюджет, за рахунок коштів, передбачених 
на фінансування виконавців заходу Програми, 

Залучені кошти міжнародних донорів

Підготовити  35 
фахівців  установ 
задіяних  до 
реалізації  програм 
замісної 
підтримувальної 
терапії 

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение
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№
з/
п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
зав-дання)

Перелік заходів Програми Термін 
виконанн
я заходу,

рік

Виконавці Джере
ла 

фінан
суван

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис. грн

У тому числі по роках Очікуваний 
результат1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.3  Робота  осередку  програми 
замісної  підтримувальної 
терапії  на  базі  Полтавського, 
Кременчуцького  та 
Лубенського  обласних 
протитуберкульозних 
диспансерів,  Комсомольської 
міської  станції  швидкої 
допомоги,  Миргородської, 
Гадяцької,  Пирятинської, 
Гребін-        ківської 
центральних районних лікарень

2012-2015 Полтавський, 
Кременчуцький,   та 
Лубенський  обласні 
наркологічні  диспансери, 
Комсомольська  міська 
станція  швидкої 
допомоги,  Миргородська, 
Гадяцька,  Пирятинська, 
Гребінківська  центральні 
районні лікарні

Обласний 
бюджет, 
місцеві 
бюджети 
мм 
Кременчук, 
Комсомоль
ськ, 
Гадяцького, 
Лубенськог
о, 
Пирятинськ
ого, 
Миргородс
ького, 
Гребінківсь
кого 
районів, 
кошти 
міжнародни
х донорів

1400 350 350 350 350 Зменшення  темпів 
розповсюдження 
ВІЛ- 
інфекії/СНІДу, 
інфекцій,  що 
передаються 
статевим  шляхом, 
вірусних гепатитів 
С,  відмова  від 
вживання 
наркотичних 
речовин  у  70% 
клієнтів. 
Зменшення 
смертності  серед 
споживачів 
ін’єкційних 
наркотиків  через 
передозування 

3.4  Робота  Центрів 
Інтегрованої  допомоги  на  базі 
Полтавського  та 
Кременчуцького  обласних 
наркологічних диспансерів

2012-2015 Полтавський  та 
Кременчуцький  обласні 
наркологічні  диспансери 
за  участю   благодійної 
асоціації „Світло надії”

Обласний 
бюджет, 
міський 
бюджет 
м. 
Кременчук, 
кошти 
міжнародни
х донорів

1800,0 450 450 450 450

Администратор
Выделение
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7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль  за  виконанням  Програми  і  координація  дій  між  виконавцями 
Програми  покладається  на  Головне  управління  охорони  здоров’я 
облдержадміністрації.

Звіт  про хід виконання Програми надається виконкомами міських рад міст 
обласного  значення  та  райдержадміністраціями  до  15  січня  щороку  Головному 
управлінню охорони здоров’я обласної держадміністрації для узагальнення.

Головне  управління  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  звітує  перед 
обласною радою про виконання Програми один раз на рік до 1 лютого.

Начальник Головного управління
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                     В.П. Лисак


