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ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08,
тел./факс (05322) 2-24-84, е-таіі: сапсе1аг(тІ)габа-рокауа.gov.ua

РІШЕННЯ

ААЖГ
Про затвердження міського П
плану заходів з питань протидії
незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин
та прекурсорів

З метою забезпечення виконання заходів, пов’язаних з припиненням
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,
формування в суспільстві сталого імунітету до незаконного обігу та вживання
наркотиків, для виявлення і надання кваліфікованої допомоги та реабілітації
людей з наркотичною залежністю, керуючись п. 8 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про соціальну роботу з
сім’ями, дітьми та молоддю», законом України «Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
та зловживанню ними», розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28.08.2013 № 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо
наркотиків на період до 2020 року», наказом Міністерства соціальної політики
України від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту
соціальної послуги консультування», наказом Міністерства соціальної
політики України від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного
стандарту соціальної послуги профілактики», виконавчий комітет Полтавської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити міський план заходів з питань протидії незаконному обігу
наркотичних засобі в,психотропних речовин та прекурсорів (далі'План заходів)
(додаток 1).
2. Відповідальним виконавцям, зазначеним у Плані заходів, надавати
узагальнену інформацію про проведену роботу з виконання заходів щодо
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів, щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним, (в

електронному та письмовому вигляді) до Полтавського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за затвердженою формою (додаток
2).
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Л. Бойченко.

О. Шамота

Секретар міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел, (0532) 56-29-47
httt>:/ / rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua

Рішення виконавчоготссшітету Полтавської міської ради
с. 2 ъ 2

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Полтавської міської ради
07 / / ,
Міський план заходів з питань протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів
№

Заходи

Т ер м ін
виконан
ня

В ід п о в ід а л ь н и й
в и к о н а в ец ь

1. Створення та робота
мультидисциплінарної команди
(фахівець із соціальної роботи
ПМЦСССМ, працівник медичного
закладу, представник ТО, працівник
поліції) з питань соціальної
підтримки отримувачів послуг, які
мають досвід вживання наркотичних
речовин.
2. Виготовлення та розміщення
соціальної реклами на рекламних
носіях та інтернет ресурсах,
виготовлення та розповсюдження
поліграфічної продукції
профілактичного змісту.
3. Розміщення відеороликів
профілактичного змісту на великому
екрані біля кінотеатру ім.
Котляревського та інтернет ресурсах.
4. Виступи на місцевих радіостанціях та
телеканалах з питання протидії
розповсюдження наркотичних
речовин.
5. 3 метою подальшого розповсюдження
інформації про негативний вплив
наркотичних речовин проводити
заняття в Школі волонтерів для
командирів волонтерських загонів.
6. Проведення тренінгів безпосередньо
фахівцями із соціальної роботи
ПМЦСССМ для учнівської та
студентської молоді міста.

Постійно

Полтавський
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді
(ПМЦСССДМ)

з/п

1.

2.

7. Проведення тренінгів для
представників учнівського та
студентського самоврядування
навчальних закладів міста, а також
активної молоді з метою подальшої
профілактичної роботи за принципом
«рівний-рівному».
8. Залучення БО «СВІТЛО НАДІЇ» для
роботи зі споживачами ін’єкційних
наркотиків (СІН) з метою зменшення
шкоди для суспільства та покращення
безпеки життя в Полтавській громаді.
9. Залучення фахівців БО «СВІТЛО
НАДІЇ» до роботи з неповнолітніми,
які перебувають на обліку в органах
пробації з метою профілактики
вживання наркотичних засобів на базі
молодіжного центру «Lighthouse».
10. Створення та робота
мультидисциплінарної команди
(фахівець із соціальної роботи
ПМЦСССМ, представник БО
«СВІТЛО НАДІЇ», медичний
працівник) з питань соціальної
підтримки жінок, які мають досвід
вживання наркотичних речовин та
готуються стати матерями, а також
породіль з проблемою
наркозалежності.
11. Проведення загальноміських акцій,
флешмобів, тощо профілактичного
змісту спільно з громадськими
організаціями відповідного напряму
діяльності.
1. Залучення до роботи з
наркозалежними та членами їх родин
представників громадських
організацій.
2. Проведення групових та масових
інформаційно-просвітницьких заходів
за участю відділення «Клініка,
дружня до молоді» з підлітками «Наркотикам - НІ. Обери життя».

Постійно

Управління охорони
здоров’я
виконавчого
комітету
Полтавської міської
ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000. м. Полтава, вул. Соборності. 36. тел. (0532) 56-29-47
Ьпр://rada-poltava.gov.ua, cancelar@mda-poltava.gov.ua

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради
с, 2 ч 7

3.

3. Проведення медичними працівниками
активної санітарно-освітньої роботи
серед населення з питань
профілактики та протидії
розповсюдження наркотиків та їх
вживання.
1. Проведення методичних порталів для
заступників з виховної роботи щодо
профілактики наркоманії у закладах
освіти міста.
2. Проведення тренінгових занять для
працівників навчальних закладів та
батьків, щодо здорового способу
життя, інформування дійсних
властивостей наркотиків, ознаки їх
впливу на психіку і організм людини.
3. Проведення міського фестивалю
соціальної реклами «Стоп наркотик!»
для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів «Молодь обирає
здоровий спосіб життя» з метою
задоволення творчих потреб,
змістовного дозвілля.
4. Проведення міського фестивалюконкурсу проектів учнівського
самоврядування «Ми віримо в гарне
майбутнє» (номінація
«Відповідальність починається з
мене»).
5. Проведення інформаційнопрофілактичних квестів, повідомлень
на педрадах, психолого-педагогічних
семінарах, батьківських зборах для
педагогів та батьків здобувачів освіти
з метою актуалізації проблем
потенційних ризиків сучасного
суспільства, зокрема у нашому місті.
6. Пропагування здорового способу
життя, підвищення рівня
психологічних знань педагогічних
працівників і батьків (або законних
представників дитини) за участю
представників установ і організацій,

Постійно

Управління освіти
виконавчого
комітету
Полтавської міської
ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000. м. Полтава, вул. Соборності. 36. тел. (0532) 56-29-47
Ьир://гасіа-ро1іауа.§оу.иа, cancelar@rada-poltava.gov.ua

Додаток _!_ до ршлення ^иквдавчого комітетуПолтавської міської ради
"** №
7

7.

8.

9.

10.

11.

які працюють в напряму
попередження негативних явищ у
дитячому та молодіжному
середовищі.
Визначити пріоритетним у 2018-2019
н.р. напрям роботи із здобувачами
освіти: формування відповідальної та
безпечної поведінки в ситуаціях
ризику, навичок і культури здорового
способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я, готовності
до самореалізації.
Проведення спільних заходів із БО
«СВІТЛО НАДІЇ» з метою
формування вміння протидії
наркогенному впливу оточуючих,
уникнення ситуацій, пов’язаних зі
спокусою або примусом, створення
умов для подолання особистістю
соціальних проблем.
Проведення цільових просвітницькопрофілактичних форм роботи з
підлітками різного віку та юнацтвом з
метою поширення психологічних
знань, попередження негативних
впливів, інформування щодо
можливих ризиків та небезпеки,
шкідливих звичок, негативних
емоційних станів тощо.
Проведення цільових циклів
тренінгових занять корекційнорозвиткового змісту для локальних
цільових груп здобувачів освіти (до
15-ти осіб у групі), що
передбачатимуть систему
професійних впливів, спрямованих на
подолання визначених проблем,
труднощів, зниження ризиків, зокрема
проблем адаптації до освітнього
середовища, схильності до
залежностей та правопорушень,
різних форм девіантної поведінки.
Здійснення моніторингу якості та
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000. м. Полтава, вул. Соборності, 36. тел, (0532) 56-29-47
http://rada-poltava.gov.ua, сапсеІапйїгада-роИауа,gov.ua

Додаток

до рІшення^в^^жа^ого ко\^г^^Полтавської міської ради
С. 4 :і 7

12.

4.

1.

2.
3.

5.

1.

2.

6.

1.

дієвості різних форм роботи 3
учасниками освітнього процесу на
кожному з етапів, внесення
відповідних корективів у систему
запланованих заходів.
Щоквартальне оновлення банку даних
дітей пільгових категорій, дітей із
сімей, які потрапили у складні
життєві обставини із метою
виявлення дітей «групи ризику» для
проведення з ними індивідуальної
роботи.
Розробка та виготовлення тематичних
відеоматеріалів та їх трансляція на
місцевих телеканалах.
Долучення до рейдів нічних
розважальних закладів.
Проведення профілактичних лекцій
для учнів закладів загальної середньої
освіти міста, а також учнів та
студентів навчальних закладів 1-ІV
рівнів акредитації щодо здорового
способу життя та протидії шкідливим
звичкам, зокрема і наркоманії.
Проведення роз’яснювальної роботи
серед учнівської молоді та студентів у
навчальних закладах м. Полтави.
Проведення зустрічей 3
педагогічними колективами
навчальних закладів з метою
інформування органів поліції про
негативні явища серед учнів та
студентів навчальних закладів, які
призведуть до вживання наркотичних
речовин.
Залучення осіб, які перебувають на
обліку в «Центрі пробації» та до яких
застосовано адміністративне
стягнення у виді суспільно-корисних
робіт (громадські роботи) до
видалення написів, що сприяють
розповсюдженню наркотичних
речовин.

Постійно

Управління у
справах сім’ї, молоді
та спорту
виконавчого
комітету
Полтавської міської
ради

Постійно

Полтавський відділ
поліції ГУНП в
Полтавській області

Постійно

Філія Державної
установи «Центр
пробації» в
Полтавській області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36. тел. (0532) 56-29-47
http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради

~

оя / / У

»

с. 5 ч 7

7.

8.

9.

10.

2. Залучення фахівців районних секторів
пробації до профілактичної роботи за
місцем навчання неповнолітніх, які
засуджені до покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі.
1. Організація громадських робіт із
залученням осіб з числа клієнтів БО,
які подолали наркотичну залежність з
метою видалення рекламних написів з
продажу наркотичних речовин.
1. Проведення різноманітних заходів
спрямованих на профілактику
вживання наркотичних речовин та
розповсюдження ВІЛ, а саме: уроки
здоров’я, виховні години, бесіди,
години спілкування та застереження,
перегляди літератури (згідно з
графіком) на базі Централізованої
бібліотечної системи.
1. Оформлення приписів на
балансоутримувачів будинків щодо
видалення написів, які містять
інформацію про розповсюдження
наркотичних речовин.
1. Забезпечення збору та узагальнення
інформації від мешканців району про
адреси розміщення рекламних написів
щодо розповсюдження наркотичних
речовин та оперативна її передача для
узагальнення до Полтавського
міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
2. Здійснення профілактичних заходів з
метою інформування дітей, які
перебувають на обліку служб у
справах дітей про небезпеку вживання
наркотичних та психотропних
речовин.
3. Участь в батьківських конференціях з
питання протидії наркоманії.
4. Проведення профілактичної роботи в

Постійно

БО «СВІТЛО
НАДІЇ»

Протягом
2019 року

Управління
культури
виконавчого
комітету
Полтавської міської
ради

Постійно

Інспекція по
контролю за
благоустроєм,
екологічним та
санітарним станом
міста
Київська районна у
м. Полтаві рада
Шевченківська
районна у м. Полтаві
рада
Подільська районна
у м. Полтаві рада

Постійно

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000. м. Полтава, вул. Соборності. 36, тел. (0532) 56-29-47
http://rada-poltava.gov,иа. сапсеІапЙ/^а-рокауа^оу.иа

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету. Полтавської міської ради
С. 6 :і 7

5.
6.

7.

11.

1.

12.

1.

родинах опікунів з метою посилення
контролю за дозвіллям дітей.
Розміщення в ЗМІ соціальної реклами
з метою профілактики наркоманії.
Проведення рейдів з метою виявлення
незаконного продажу алкогольних та
тютюнових виробів неповнолітнім.
Проведення просвітницької роботи в
навчальних закладах районів з метою
недопущення вживання наркотичних
речовин та прекурсорів серед
учнівської молоді.
Розміщення соціальної реклами.

Забезпечення приймання повідомлень
про адреси розміщення рекламних
написів щодо розповсюдження
наркотичних речовин та своєчасне
направлення їх до Полтавського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.

Постійно

Постійно

Комунальне
підприємство
«Полтава-сервіс»
Полтавської міської
ради
Відділ оперативного
реагування
управління житловокомунального
господарства
виконавчого
комітету
Полтавської міської
ради

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

Л.Бойченко

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47
http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Полтавської міської ради
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№

Л 4 0

Зразок

Узагальнена інформація про проведену роботу
з виконання заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів
станом на
№
з/п

Назва
відповідального
виконавця

Інформація про проведену роботу
з виконання Плану заходів

Посада відповідального виконавця

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

_____________
(підпис)

ПІБ

Л.Бойченко

