
 

 

 

 

Заходи з реалізації 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/п 

 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

 

Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

1 2 3 4 5 

1 1 Організація навчальних тренінгів, курсів, 

конференцій, семінарів з питань запобігання 

поширенню наркоманії для учасників Програми, 

організація участі у заходах, спрямованих на 

вивчення міжнародного досвіду щодо протидії 

наркоманії, незаконному обігу наркотиків та 

психоактивних речовин 

2020-2022 

роки 

 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

структурний підрозділ медичного закладу 

КНП "Медичний центр з профілактики 

лікування залежності міста Краматорськ" у 

місті Покровську, відділ освіти, вищі 

навчальні заклади 

 

2 2 Впровадження онлайн інструментів (спеціальна 

телефонна лінія, сайт, програма, чат-бот, 

мобільний додаток тощо) для отримання 

інформації про діяльність наркопритонів, а також 

появи специфічних надписів щодо місць (сайтів, 

інтернет-посилань), де можна придбати 

наркотичні засоби, та з метою залучення членів 

територіальної громади до запобігання 

поширенню наркоманії, протистояння 

шкідливому впливу наркотичних речовин та 

популяризації здорового способу життя 

2020-2022 

роки 

 

Відділ інформаційної та внутрішньої 

політики міської ради, відділ «Контактний 

центр Покровської міської ради», 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції 

 

3  Розробка та впровадження механізму надання від 

органів місцевого самоврядування до 

правоохоронних органів інформації щодо 

розповсюдження наркотичних засобів, діяльності 

наркопритонів тощо для належного реагування на 

2020-2022 

роки 

 

Відділ з питань безпеки та  протидії 

корупції, відділ «Контактний центр 

Покровської міської ради», Покровський 

відділ поліції та підпорядковані йому 

відділення поліції, громадське формування з 

 

Додаток                                                                           

до програми з протидії поширенню 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів у м. Покровськ «Стоп 

наркотик» на  2020 – 2022 роки 



2 

 

такі випадки. охорони громадського порядку «За 

порядок», КП "Муніципальна служба 

правопорядку 

4 4 Розповсюдження серед мешканців міста 

інформації щодо наявності інструментів 

(спеціальних телефонних ліній, мобільних 

додатків тощо) для отримання інформації про  

діяльність наркопритонів, а також появи 

специфічних надписів щодо місць (сайтів, 

інтернет-посилань), де можна придбати 

наркотичні засоби. 

2020-2022 

роки 

 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення, громадське 

формування з охорони громадського порядку 

«За порядок», КП "Муніципальна служба 

правопорядку" 

 

5 5 Створення та забезпечення роботи мобільних 

груп (соціальний патруль) з протидії 

розповсюдженню наркотичних засобів на 

території міста Покровська, до складу яких 

залучити жителів міста, представників 

громадських організацій, правоохоронних органів, 

виконавчих органів, комунальних підприємств 

тощо 

2020-2022 

роки 

 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

громадське формування з охорони 

громадського порядку «За порядок», КП 

"Муніципальна служба правопорядку" 

 

6 6 Забезпечити належне реагування на повідомлення 

про появи надписів про місця продажу 

наркотичних засобів у вигляді виїздів мобільних 

груп задля негайного знищення цих надписів 

шляхом їх зафарбовування, відтирання тощо  

2020-2022 

роки 

 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

громадське формування з охорони 

громадського порядку «За порядок», КП 

"Муніципальна служба правопорядку", 

житлово-комунальний відділ 

 

7 7 Проведення конкурсів проектів у сфері 

запобігання поширенню наркоманії, пропаганди 

здорового способу життя тощо, фінансування 

таких проектів для реалізації програми 

2020-2022 

роки 

 

Відділ економічного аналізу і прогнозу 

міської ради, фінансове управління міської 

ради 

 

8 8 Проведення «круглих столів», прес-конференцій, 

прямих ефірів з запрошенням представників 

відповідних юридичних та фізичних осіб 

(надавачі логістичних послуг, організатори 

2020-2022 

роки 

 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

структурний підрозділ медичного закладу 

КНП "Медичний центр з профілактики 
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дозвілля тощо), представників правоохоронних 

органів з метою запобігання та протидії 

поширенню наркотичних засобів на території 

міста Покровська 

лікування залежності міста Краматорськ" у 

місті Покровську, міська координаційна 

рада з питань боротьби з наркоманією, 

алкоголізмом, вірусними гепатітами, 

захворюваннями на СНІД та туберкульоз 

при Покровській міській раді 

9 9 Виготовлення та поширення серед мешканців 

міста, у тому числі за допомогою засобів масової 

інформації (радіо, телебачення) та мережі Internet 

(web-сторінки, соціальні мережі) друкованих, 

аудіо та візуальних матеріалів, спрямованих на 

підвищення рівня інформованості громадян про 

шкідливий вплив від вживання наркотичних 

засобів та психоактивних речовин, профілактику 

та запобігання поширенню наркоманії, 

пропаганду здорового способу життя. 

2020-2022 

роки 

 

Відділ інформаційної та внутрішньої 

політики міської ради, Покровський відділ 

поліції та підпорядковані йому відділення 

поліції, Покровський координаційний 

комітет самоорганізації населення, 

громадське формування з охорони 

громадського порядку «За порядок», КП 

"Муніципальна служба правопорядку 

 

10 1

0 

Забезпечення проведення медичних оглядів учнів, 

психологічних бесід тощо, з метою раннього 

виявлення підлітків, схильних до вживання 

наркотичних речовин, та реагування на такі 

випадки згідно з чинним законодавством України 

2020-2022 

роки 

 

Відділ освіти Покровської міської ради, 

заклади охорони здоров’я  

 

11 1

1 

Організувати навчання волонтерів в рамках 

програми «Ліга майбутніх  поліцейських» для 

роботи в освітніх закладах міста Покровська 

щодо діяльності, пов’язаної із запобіганням 

виникненню негативних явищ у молодіжному 

середовищі. 

2020-2022 

роки 

Ювенальна превенція відділу превенції 

Покровського ВП ГУНП в Донецькій області 

та підпорядкованих відділень поліції 

 

 

12  Проведення моніторингу наркологічної ситуації в 

закладах освіти міста та оцінки ефективності 

функціонування системи заходів первинної 

профілактики 

2020-2022 

роки 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

заклади охорони здоров’я, Покровський 

відділ поліції та підпорядковані йому 

відділення поліції 

 

13 1

1 

Проведення у закладах загальної середньої освіти 

м. Покровська, у місцях дозвілля дітей та молоді, 

2020-2022 

роки 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

Покровський відділ поліції та 
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у підлітковому та молодіжному середовищі 

спільно з правоохоронними органами, 

громадськими організаціями, закладами охорони 

здоров'я тощо інформаційно-просвітницьких 

заходів, профілактичних занять, виховних годин, 

лекцій, екскурсій для учнів з метою підвищення 

ефективності попереджувальної роботи, 

спрямованих на запобігання поширенню 

наркоманії серед молоді, популяризацію 

здорового та безпечного способу життя, культури 

здоров'я, спорту. 

 підпорядковані йому відділення поліції, 

управління сім’ї, молоді та спорту, служба у 

справах дітей, Покровський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

структурний підрозділ медичного закладу 

КНП "Медичний центр з профілактики 

лікування залежності міста Краматорськ" у 

місті Покровську, громадське формування з 

охорони громадського порядку «За 

порядок», КП "Муніципальна служба 

правопорядку 

14  Реалізація в закладах загальної середньої освіти 

міста проекту «Шкільний офіцер поліції» (у тому 

числі в частині проведення заходів з 

профілактики наркотичної та інших видів 

залежності серед неповнолітніх) 

2020-2022 

роки 

Відділ освіти, Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції 

 

15  Проведення моніторингу досвіду європейських 

країн та країн світу з питань сучасного підходу до 

реалізації політики щодо запобігання та 

поширення наркоманії та боротьби з незаконним 

обігом психоактивних речовин. 

2020-2022 

роки 

Відділ інформаційної та внутрішньої 

політики, Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції,  

 

16  Забезпечення розширення і підвищення 

ефективності міжнародного співробітництва на рівні 

органів місцевого самоврядування у сфері 

запобігання та поширення наркоманії та боротьби 

з незаконним обігом психоактивних речовин. 

2020-2022 

роки 

Відділ інформаційної та внутрішньої 

політики, Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції 

 

17 1

3 

Проведення в підлітковому та молодіжному 

середовищі профілактичної роботи з метою 

формування захисних соціальних бар'єрів і 

готовності протистояти ризикам, схильності до 

здорового способу життя, залучення молоді до 

суспільно корисної праці, розширення кола 

життєвих інтересів, не пов'язаних із вживанням 

2020-2022 

роки 

 

Відділ освіти, відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, служба у 

справах дітей, Покровський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управління сім’ї, молоді та спорту 
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наркотиків, алкоголю, тютюнопалінням та 

іншими шкідливими звичками 
18 1

4 

Формування у молоді, залежної від наркотиків, 

стимулу та бажання позбутися наркозалежності та 

вироблення відповідних вольових якостей, 

залучення до волонтерської діяльності, участі в 

суспільному житті громади 

2020-2022 

роки 

 

Відділ освіти, управління сім’ї, молоді та 

спорту, служба у справах дітей, 

Покровський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції  

 

19 1

5 

Проведення заходів з популяризації серед молоді 

здорового та безпечного способу життя, культури 

здоров'я, спорту 

2020-2022 

роки 

 

Управління сім’ї, молоді та спорту, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, служба у справах дітей, 

Покровський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у 

справах дітей, Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції 

 

20  Проведення заходів у рамках: 

Всесвітнього дня безпечного Інтернету (06 

лютого) 

Всесвітнього дня померлих від СНІДу (3 неділя 

травня); 

Всесвітнього дня боротьби з наркоманією (26 

червня) 

Всеукраїнських тижнів «Ми - за здоровий спосіб 

життя» (листопад, квітень) 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01 грудня) 

2020-2022 

роки 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, Покровський відділ 

поліції та підпорядковані йому відділення 

поліції, управління сім’ї, молоді та спорту, 

служба у справах дітей, Покровський 

міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, служба у справах дітей 

 

21  Забезпечення ефективної координації дій 

суб'єктів боротьби з наркозлочинністю, у тому 

числі правоохоронних органів, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій, 

розподілу сфер відповідальності, використання 

нових методів виявлення та розслідування 

злочинів, зокрема з використанням комп'ютерних 

мереж та мобільних додатків 

2020-2022 

роки 

Відділ з питань безпеки та  протидії 

корупції, відділ інформаційної та 

внутрішньої політики, Покровський відділ 

поліції та підпорядковані йому відділення 

поліції 
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22  Впровадження інструментів заохочення, у тому 

числі грошовими коштами осіб, які входять до 

складу мобільних груп (соціальний патруль) з 

протидії розповсюдженню наркотичних засобів на 

території міста Покровська, а також інших осіб, 

які сприятимуть викриттю осіб причетних до 

незаконного розповсюдження наркотиків та 

інших психоактивних речовин, діяльності 

наркопритонів, появ специфічних надписів щодо 

місць (сайтів, інтернет-посилань), де можна 

придбати наркотичні засоби 

2020-2022 

роки 

Відділ з питань безпеки та  протидії 

корупції, фінансове управління міської ради 

 

23  Ефективна промоція спорту та здорового способу 

життя (проморолики, соціальна реклама, 

інтерактивні карти, поінформованість батьків про 

гуртки та секції, промоція дітей-спортсменів, 

сімейних змагань тощо) 

2020-2022 

роки 

Управління сім’ї, молоді та спорту, відділ 

освіти, Покровський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

служба у справах дітей, відділ 

інформаційної та внутрішньої політики 

 

24  Проведення загальноміської акції «Стоп 

наркотик» - зафарбовування наркоадрес на 

будинках міста 

2020-2022 

роки 

Покровський відділ поліції та 

підпорядковані йому відділення поліції, 

громадське формування з охорони 

громадського порядку «За порядок», КП 

"Муніципальна служба правопорядку" 

 

ПОГОДЖЕНО             ПОГОДЖЕНО 

Начальник Покровського відділу поліції         В.п. міського голови Покровської 

Головного управління Національної         міської ради     

поліції в Донецькій області              Олексій Требушкін 

полковник поліції                            ____._____.2020      

                  Олександр КОЛОМІЄЦЬ 
___._____.2020 

 

ПОГОДЖЕНО  

В.о. Генерального директора «КНП»  

«Покровська клінічна ЛІЛ»  

         Валентина ПИЛИПЕЦЬ 
___._____.2020 


