
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ 

 

 

від 24.06.2020 № 7/79-1 
              м. Покровськ 

 

 

Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

у м. Покровськ «Стоп наркотик» на  2020 – 2022 роки 

  

 

 З метою протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Покровськ, 

керуючись статтями 25, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997р № 280/97-ВР, міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Стоп наркотик» на 2020 – 2022 рік згідно з 

додатком. 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради проводити 

фінансування Програми «Стоп наркотик» на 2020 – 2022 рік. 

3. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію з 

питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова 

та депутатської етики (Неголюк). 

    

 

В.п. міського голови                                                                            О.Требушкін     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 24.06.2020 № 7/79-1 
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з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів у м. Покровськ «Стоп наркотик» 

на  2020 – 2022 роки 
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ПАСПОРТ 

програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у                       

м. Покровськ «Стоп наркотик» на  2020 – 2022 роки 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Покровський ВП ГУНП в Донецькій області 

2. Нормативно-

правові документи 

Конституція України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

Закон України «Про Національну поліцію»;  

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори»; 

Закон України «Про заходи протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів та зловживанню ними»; 

Закон України «Про запобігання захворюванню на 

синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 

соціальний захист населення»; 

Закон України «Про охорону дитинства»; 

Закон України «Про соціальну роботу з сім`ями, 

дітьми та молоддю», 

розпорядження Кабінету міністрів України від 28 

серпня 2013 року № 735-р «Про схвалення Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 

2020 року» 

3. Розробник 

Програми 

Покровський ВП ГУНП в Донецькій області 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Покровський ВП ГУНП в Донецькій області  

5. Учасники Програми Координаційна рада з питань реалізації державної 

політики щодо попередження наркоманії, 

Покровський ВП та підпорядковані йому відділення 

поліції, виконавчі органи Покровської міської ради, 

комунальні підприємства, заклади, установи, 

громадські об’єднання, інші громадські та благодійні 

організації, які мають досвід реалізації за вказаним 

напрямком роботи 

6. Термін реалізації 

Програми 

2020-2022 роки 

7. Джерела 

фінансування 

Програми  

Фінансування Програми здійснюється в межах 

видатків, передбачених на відповідні цілі в бюджеті 

міста Покровська на відповідний рік, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України 



 

 

Вступ 

 

Необхідність розроблення Програми обумовлена тим, що поширення 

наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять років стало однією з 

найгостріших суспільних проблем, яка призводить до заподіяння шкоди 

здоров'ю людини, негативного впливу на соціальну сферу. 

Ситуація, яка склалася на сьогодні у сфері обігу наркотиків, незважаючи 

на комплекс запобіжних заходів, що здійснюються органами державної влади, 

залишається складною, а рівень поширення наркоманії в Україні - високим. На 

кожні 10 тис. населення - в середньому 33 особи, що вживають наркотичні 

засоби, психотропні речовини. За даними соціологічних досліджень, 35 

відсотків першокурсників професійно-технічних училищ та 25 відсотків 

студентів вищих навчальних закладів мають досвід вживання наркотиків.  

Щороку особами, які перебувають у стані наркотичного сп’яніння, 

скоються від 10 до 14 тис. злочинів, серед яких вбивства, розбійні напади, 

грабежі та крадіжки. Органами Національної поліції виявляється та ставиться 

на облік близько 30 тис. осіб, які вживають не за медичним призначенням 

наркотичні засоби та психотропні речовини. 

Збільшується кількість видів наркотичних засобів та психотропних 

речовин. На території України з’являються синтетичні аналоги психотропних 

речовин та наркотичних засобів, вживання яких може призвести до 

непередбачуваних наслідків. Небезпека сучасних наркотиків полягає в тому, що 

вони викликають швидке звикання. Чи не кожен старшокласник та студент 

знають про наркотики і мають знайомих, які вживають їх у різних варіантах. 

Усе частіше до лікувальних установ міста потрапляють школярі та студенти 

через передозування наркотичними препаратами. 

У місті Покровськ зростає інтенсивність поширення наркотичних засобів 

та психотропних речовин за допомогою мережі «Internet» та різних соціальних 

мереж, що робить їх доступними для підлітків і молоді. В місті зростає 

кількість реклами щодо реалізації наркотичних засобів та психотропних 

речовин у вигляді нанесених на фасади будівель інтернет-адрес. Таку рекламу 

розміщують біля шкіл та інших закладів освіти.  

Міська влада та територіальна громада міста спільно з органами 

виконавчої влади мають протистояти цій проблемі в межах своїх повноважень. 

Необхідність реалізації Програми викликано тим, що збереження 

негативної тенденції у сфері розповсюдження та вживання наркотичних засобів 

та психотропних речовин у місті Покровськ призводить до підвищення рівня 

захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-

інфекцію/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, а також до загострення 

соціальних проблем: зростання злочинності, збільшення кількості дорожньо-

транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження 

продуктивності праці. 

Програма визначає систему заходів, спрямованих на профілактику та 

протидію поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів та психотропних речовин, лікування і реабілітацію наркозалежних осіб. 



 

1. Мета програми 

 

Головною метою Програми є вирішення проблем, пов’язаних з 

розповсюдженням та вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів на регіональному рівні з метою захисту здоров’я громадян, 

захисту суспільного здоров'я, забезпечення безпеки держави від загрози 

поширення наркоманії, наркозлочинності, а також зменшення негативних 

соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням 

наркотичних засобів та психотропних речовин.  

 

2. Завдання програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

 

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії; 

 

створення умов для безпечної життєдіяльності мешканців міста 

Покровська; 

 

інформування жителів міста Покровська про способи запобігання 

поширенню наркоманії та залучення громади міста до протидії цьому явищу; 

 

підвищення рівня поінформованості населення щодо відповідальності за 

розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а 

також вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням; 

 

скорочення обсягів вживання та незаконного обігу наркотичних засобів та 

психоактивних речовин на території міста Покровська, за рахунок формування 

у громадян негативного ставлення до наркотиків, пропагування ведення 

здорового способу життя;  

 

підвищення кваліфікаційного рівня відповідних спеціалістів та 

покращення обізнаності суспільства у питаннях запобігання поширенню 

наркоманії; 

 

сприяння соціально-психологічній реабілітації хворих на наркоманію; 

 

покращення взаємодії між державними органами, органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами, закладами охорони здоров’я, 

громадянськими організаціями з питань профілактики наркоманії; 

 

підвищення ефективності існуючих інструментів запобігання та протидії 

поширення наркоманії, та створення нових. 

 

 



 

3. Реалізація програми 

 

Реалізація Програми сприятиме: 

 

зменшенню обсягу вживання всіх видів наркотичних засобів та 

психотропних речовин, а також зниженню рівня потенційного ризику та шкоди 

внаслідок вживання таких засобів та речовин; 

 

дієвому дотриманню норм діючого законодавства щодо контролю за 

виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, 

перевезенням, пересиланням всіх видів наркотичних засобів та психотропних 

речовин; 

 

підвищенню рівня поінформованості населення щодо негативних наслідків 

розповсюдження та вживання не за медичним призначенням наркотичних 

засобів, психотропних речовин, через залучення до цієї справи неурядових 

організацій та засобів масової інформації; 

 

сформуванню у суспільстві негативного ставлення до вживання 

наркотичних засобів та психотропних речовин; 

 

підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними 

органами, задіяними в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, з метою зменшення нелегального їх 

постачання на територію міста; 

 

застосовуванню нових методів виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, зокрема з використанням комп’ютерних мереж; 

 

забезпеченню підвищення рівня знань посадових осіб виконкому міської 

ради, працівників закладів охорони здоров’я, соціальної сфери, поліції з питань 

протидії поширенню наркоманії та контролю за розповсюдженням наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

 

4. Обсяг та джерела фінансування Програми 

 

 Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених на 

відповідні цілі в бюджеті м. Покровськ на відповідний рік, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 Орієнтовні розрахунки видатків, пов`язаних із виконанням Програми, 

вказані у додатку до Програми, підлягають щорічному уточненню у період 

формування проектів відповідних бюджетів. 

 

 

 



 

5. Заходи Програми 

 

Заходи з реалізації Програми визначено у додатку до Програми. 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Органи місцевого самоврядування, державні установи, підприємства, 

організації, правоохоронні органи та інші державні органи, наділені 

контрольними повноваженнями, визначають виконавців Програми, які 

розробляють власні плани і заходи щодо її реалізації. 

Питання щодо виконання Програми розглядаються на засіданнях 

Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо 

попередження наркоманії (далі – Координаційна рада). 

 

           

В.п. міського голови Покровської 

міської ради                               Олексій ТРЕБУШКІН 

____._____.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради Про затвердження програми з протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів у м. Покровськ «Стоп наркотик» 

 на 2020 – 2022 роки 

 

 Необхідність реалізації Програми викликано тим, що збереження 

негативної тенденції у сфері розповсюдження та вживання наркотичних засобів 

та психотропних речовин у місті Покровськ призводить до підвищення рівня 

захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ – 

інфекцію/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, а також до загострення 

соціальних проблем: зростання злочинності, збільшення кількості дорожньо – 

транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження 

продуктивності праці. 

 
 

 

Начальник Покровського ВП ГУНП  

в Донецькій області  

полковник поліції                                                             Олександр КОЛОМІЄЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


