
 
 

І. Загальні положення 
 

Міська Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, 
пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, на 2016-2018 роки (далі - Програма) розроблена на підставі 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р 
«Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 
2020 року”, обласної цільової Програми протидії поширенню наркоманії і 
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки, затвердженої 
рішенням Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 року № 84.  

 
ІІ. Визначення проблеми 

 
Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять 

років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої 
призводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного впливу на 
соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави. 

На нейтралізацію цієї загрози була спрямована реалізація Стратегії 
державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, зокрема щодо 
зменшення попиту на наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, 
профілактики вживання наркотичних засобів тощо.  

Профілактичні дії мають проводитися якісно, адже найрізноманітніші 
проблеми на ґрунті вживання психоактивних речовин можуть мати найважчі 
наслідки як для окремих осіб та їх сімей, так і серйозно впливати на життя 
суспільства. Як вже відомо, будь-яку проблему легше попередити, ніж 
намагатися позбутися її наслідків. 

Враховуючи реалії нашого часу (анексія Криму, проведення 
антитерористичної операції на Сході країни), суспільство все більше 
стикається з їх наслідками, серед яких поширення вживання наркотичних 
засобів особами не за медичним призначенням. 

Необхідно продовжити роботу, спрямовану на посилення взаємодії між 
партнерами, до компетенції яких належить контроль за обігом наркотиків, як 
легальним, так і нелегальним. Основне завдання такої співпраці, крім 
здійснення моніторингу наркоситуації в місті, кардинально змінити відомчі 
стереотипи у відношенні до хворих на наркоманію, тобто замість 
концентрування на кримінально-правових заходах з метою протидії 
наркобізнесу, посилити реабілітаційну складову. Такий підхід дозволить 
повернути наркозалежних до життя без наркотиків, що відповідає 
європейським стандартам. 

За період дії попередньої програми вдалося стабілізувати та знизити 
рівень захворюваності на наркоманію, зокрема відбулося зменшення 
кількості осіб в області з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання 
наркотичних засобів, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, 
на 12,4 %.  
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Разом з тим, збільшується кількість видів наркотичних засобів, 
психотропних речовин та лікарських препаратів, зловживання яких може 
викликати наркотичну залежність. До споживачів все більше потрапляє 
«важких» та синтетичних аналогів наркотичних засобів і психотропних 
речовин, вживання яких може призвести до непередбачуваних наслідків, 
особливо у молодіжному середовищі. 

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю 
продовження дії ефективної системи скоординованих дієвих заходів щодо 
запобігання подальшому поширенню наркоманії та боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  

 
ІІІ. Мета Програми 

 
Метою Програми є стабілізація та зниження рівня захворюваності на 

наркоманію шляхом реалізації державної політики у сфері протидії 
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я населення, а 
також проведення профілактичних заходів з метою зменшення негативних 
соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням 
наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним 
призначенням.  

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

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Протидія поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
буде здійснюватись шляхом: 

проведення дієвої первинної профілактики та запобігання вживанню 
наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей, учнівської та 
студентської молоді, проведення роз’яснювальної роботи і пропагування 
здорового способу життя; 

удосконалення системи підготовки і перепідготовки педагогічних та 
медичних працівників з питань протидії поширенню наркоманії, боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів; 

підвищення рівня контролю за виробництвом, виготовленням, 
придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також 
лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну 
залежність; 

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також 
лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну 
залежність, через засоби масової інформації, проведення просвітницької 
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роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді, інших верств 
населення; 

підвищення рівня ефективності правоохоронної діяльності у сфері 
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, їх виробництвом, 
розповсюдженням, а також незаконним ввезенням на територію України та 
транзитом її територією.  

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2018 року. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми 
 

Основними (пріоритетними) завданнями є:  
запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів; 
контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; 
боротьба зі злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних  речовин та прекурсорів. 
 

VI. Результативні показники Програми 
 

Виконання дасть змогу:  
сформувати в суспільстві стійкий протинаркотичний імунітет 

(неприйняття немедичного вживання наркотиків);  
зменшити в місті кількість осіб з розладами психіки та поведінки, які  

перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, внаслідок вживання 
наркотичних засобів та інших психоактивних речовин на 6 %. 

 
VI І. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює 

міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. 
Виконавчі органи міської ради, щороку до 20 грудня надають 

інформацію про хід реалізації Програми Кіровоградському міському центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. 

Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді надає узагальнену інформацію про стан виконання Програми             
до 15 січня обласному центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. 
 

Обсяги необхідного фінансування складають 146,00 тис. грн. (сто сорок 
шість тисяч гривень) (джерела та обсяги фінансування заходів Програми на 
2016-2018 роки додаються). 

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


