МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 226

м. Мала Виска

Про районну цільову програму протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов'язаної
з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів по
Маловисківському району на 2018-2020 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект районної цільової програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по
Маловисківському району на 2018-2020 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму протидії поширенню наркоманії і
злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів по Маловисківському району на 2018-2020 роки (далі – Програма), що
додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми
відповідно до встановлених термінів.
3. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам розробити аналогічні
програми та передбачити у відповідних бюджетах кошти на їх виконання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Заступник голови районної ради

В.Палій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
22 грудня 2017 № 226

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів по Маловисківському району
на 2018-2020 роки

І. Вступ
Районна цільова програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 20182020 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”, рішення Кіровоградської обласної ради від 21 грудня
2012 року № 411 (у редакції рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року
№ 716) “Про Стратегію розвитку Кіровоградської області до 2020 року“ та 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
На даний час наркоманія та наркозлочинність стали найгострішими суспільними
проблемами, нерозв’язання яких призводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини,
негативного впливу на соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави.
На нейтралізацію цієї загрози поширення незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів спрямоване втручання та координація спільних дій
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій Маловисківського району.
З кожним роком 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. 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, кардинально змінити відомчі стереотипи у
відношенні до хворих на наркоманію, тобто замість концентрування на кримінальноправових заходах з метою протидії наркобізнесу посилити реабілітаційну складову. Такий
підхід дозволить повернути наркозалежних до життя без наркотиків, що відповідає
європейським стандартам.
Під час реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020
року в Україні передбачено забезпечення активного запобігання поширенню наркоманії та
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення, зокрема зменшення попиту на наркотики, що
знаходяться в незаконному обігу, профілактики вживання наркотичних засобів тощо.
Актуальність розроблення Програми, спрямованої на протидію поширенню
наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2018-2020 роки зумовлена необхідністю створення ефективної системи
скоординованих дієвих заходів щодо запобігання подальшому розповсюдженню наркоманії,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, у тому числі серед споживачів наркотиків, збільшення друкування у
засобах масової інформації статей для підвищення рівня підтримки громадськістю наявних
або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для здоров’я і
життєдіяльності суспільства; проведення профілактичних заходів серед населення,
учнівського контингенту та молоді.
ІII. Головна мета та основні завдання 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 та проведення широкомасштабних профілактичних засобів, з метою зменшення
негативних наслідків, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів та психотропних
речовин не за медичним призначенням серед населення, учнівського контингенту, молоді;
зменшення ризику поведінки споживачів наркотичних та психотропних речовин.

Задання та заходи по запобіганню незаконному
вживанню
наркотичниї
засобів :
1. Удосконалення механізмів міжвідомчого співробітництва у сфері протидії
поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією щодо дітей та підлітків, які вживають
наркотичні речовини та дорослих, які схиляють їх до цього (Служба у справах дітей
райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, Маловисківська центральна
районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та
туризму райдержадміністрації, Знам’янська місцева прокуратура );
2. Здійснення спільних оперативно-розшукових і профілактичних заходів,
спрямованих на виявлення дій щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх
аналогів, відповідно до чинного законодавства (Маловисківський відділ ГУНП в
Кіровоградській області, Знам’янська місцева прокуратура );
3. Відпрацювання барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо з метою недопущення
використання розважальних закладів та місць проведення дозвілля в якості осередків
розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також профілактичні
рейди з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі
(Служба у справах дітей райдержадміністрації, Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська,
селищня, сільські ради);
4. Проведення із залученням громадськості міжвідомчих нарад, засідання за круглим
столом, семінарів з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері
боротьби з поширенням наркоманії, протидії підліткової та рецидивної злочинності (Служба
у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, Маловисківська
центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ
культури та туризму райдержадміністрації, Знам’янська місцева прокуратура) ;
5. Удосконалення програм підготовки працівників, волонтерів для роботи у
наркологічних закладах, центрах ресоціалізації накрозалежних осіб, інших закладах і
установах соціального спрямування, діяльність яких пов’язана із запобіганням виникненню
негативних явищ у молодіжному середовищі, із залученням до антинаркотичної роботи осіб,
які вилікувалися від наркотичної залежності (Маловисківська центральна районна лікарня) ;
6. Проведення роботи з функціонально неспроможними сім’ями (в яких батьки хворі
на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з асоціальною поведінкою тощо) з метою виявлення
дітей, які перебувають в особливо складних економічних і морально-психологічних умовах
(Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації);
7. Удосконалення інструментів виявлення факту нарковживання серед вагітних з ВІЛпозитивним статусом, подати пропозиції про розробку облікових форм для виявлення та
реєстрації наркозалежних вагітних жінок у закладах охорони здоров’я всіх форм власності
(Маловисківська центральна районна лікарня);
8. Проведення оцінки потреб сімей / осіб відносно яких надійшли повідомлення від
суб’єктів соціальної роботи щодо їх перебування у складних життєвих обставинах (Районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей
райдержадміністрації);
9. Висвітлення у засобах масової інформації інформації стосовно формування у дітей
та молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та пропаганди здорового
способу життя (Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській
області, Маловисківська центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації);
10. Проведення засідання Ради педагогів, на яких виявляти та ставити на
внутрішкільний облік учнів, схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв,
наркотичних речовин, тютюнопаління, учнів, які відносяться до «групи ризику» та
потребують особливої уваги ( Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації);
11-12. Надання консультативної допомоги близьким та родичам споживачів
наркотиків, проведення інформаційної та консультативної роботи зі споживачами

наркотиків
на
базі
Маловисківської центральної
районної
лікарні
у
наркологічному кабінеті (Маловисківська центральна районна лікарня);
13-14. Проведення навчальних семінарів-тренінгів для медичних працівників з питань
надання допомоги при передозуваннях наркотичними та психотропними речовинами,
забезпечення лікування та реабілітації хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання наркотичних та інших психоактивних речовин у відповідності до стандартів та
протоколів надання наркологічної допомоги населенню України ( Маловисківська
центральна районна лікарня);
15. 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 (Маловисківська центральна районна лікарня,
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
16. Проведення інформаційно- пропагандистських, профілактичних, мистецьких
акцій, в тому числі до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиків та їх
незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, зокрема лекцій, тренінгів для
учнівської та студентської молоді, конкурсів малюнків, коміксів на кращу соціальну рекламу
та організації виставок робіт учасників (Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації);
17. Упорядкування взаємодії органів внутрішніх справ та медико-соціальних органів з
виявлення та профілактики осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів та
психотропних речовин, проводити взаємні звірки наявних обліків споживачів наркотиків,
хворих на наркоманію (Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
Маловисківська центральна районна лікарня, Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровградській області);
18. Забезпечення поширення соціальної реклами через засоби масової інформації та
під час проведення соціально-профілактичних заходів з метою формування здорового
способу життя (Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Маловисківська центральна районна лікарня,
служба у справах дітей райдержадміністрації);
19. Організація постійно діючої системи дієвої первинної профілактики серед дітей,
учнівської молоді, проведення роз’яснювальної роботи і пропагування здорового способу
життя (Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Маловисківська центральна районна лікарня, служба у
справах дітей райдержадміністрації, міська,селищна та сільські ради);
20. Включення питань правової та морально-етичної складової поведінки працівників
медичних закладів, співробітників правоохоронних і судових органів щодо наркозалежних
осіб до програм професійної підготовки ( Маловисківська центральна районна лікарня,
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, Знам’янська місцева
прокуратура);
21. Забезпечення проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» з
метою попередження дитячої безпритульності та негативних проявів у дитячому середовищі
(Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністраці, Маловисківський відділ
поліції ГУНП в Кіровоградській області);
22. Забезпечення проведення майстер-класів для класних керівників, заступників
директорів з виховної роботи щодо алгоритму здійснення виховної роботи, спрямованої на
інформування стосовно ризиків та упередження вживання наркотичних засобів (Відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації).
Завдання та заходи по контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів :
1. Здійснювати контроль за дотриманням затверджених Міністерством охорони
здоров’я України протоколів та стандартів лікування наркозалежних осіб у закладах охорони
здоров’я району (Маловисківська центральна районна лікарня);

2.
Здійснення
комплексних оперативно-профілактичних заходів з метою
виявлення джерел і перекриття каналів надходження у незаконний обіг наркотичних речовин
та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, інших місць їх
виробництва, зберігання та реалізації
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області, Новоукраїнський МРВ Управління СБ України в Кіровоградській
області);
3. Систематичне проведення перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання
умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних речовин та прекурсорів, у
тому числі обстеження приміщень, перевірки рівня укріпленості, наявності охорони осіб,
допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та
прекурсорами (Маловисківський відділ
поліції ГУНП в Кіровоградській області,
Маловисківська центральна районна лікарня).
Завдання та заходи по боротьбі із злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів :
1. Здійснення систематичного контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензійних умов та інших умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (Маловисківський відділ поліції
ГУНП в Кіровоградській області, Маловисківська центральна районна лікарня);
2. Відслідковувати та припиняти діяльність наркопритонів, збирати інформацію
стосовно осіб, які втягують у наркоманію інших осіб, особливо неповнолітніх
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
3. Забезпечення контролю за культивуванням нарковмісних рослин шляхом
оперативного контролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали
ліцензію на право їх вирощування, підвищення вимог до насіннєвого фонду, що
використовується, здійснення охорони посівів, місць зберігання та переробки цих рослин,
порядку знищення відходів та поживних залишків
(Маловисківський відділ поліції
ГУНП в Кіровоградській області);
4. Забезпечення проведення заходів щодо індивідуальної профілактики з підлітками,
які перебувають на профілактичних обліках ОВС з діагнозом «наркоманія», з метою
попередження вчинення ними правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (Маловисківський відділ поліції
ГУНП в Кіровоградській області);
5. Проведення комплексної оперативно-профілактичної операції “Мак” з метою
виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення отримання
незаконної наркотичної сировини
(Маловисківський відділ ГУНП в Кіровоградській
області);
6. Здійснення заходів, у тому числі оперативно-профілактичних операцій, з метою
активізації роботи щодо боротьби з наркобізнесом, вилучення із незаконного обігу
наркотичних речовин, психотропних речовин та їх аналогів та прекурсорів, виявлення та
перекриття каналів їх надходження
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області);
7. Проведення моніторингу інтернет-ресурсів з метою виявлення незаконного збуту
наркотиків через вказану мережу (Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській
області);
8. Удосконалення механізму виявлення споживачів наркотичних засобів та
психоактивних речовин з числа раніше засуджених осіб, що перебувать на обліку
Маловисківського районного відділу (з питань пробації) Південного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, та
організації направлення на
лікування від нарокзалежності ;
вжитя заходів щодо
профілактичної роботи з раніше засудженими особами,а також з іншими категоріями
громадян, які перебувають на профілактичних обліках (Маловисківський районний відділ (з
питань пробації) Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції, Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області).

IV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу отримати якісні результати, які визначатимуться за
такими показниками.
У запобіганні незаконному вживанню наркотичних засобів :
1. Поліпшення міжвідомчої взаємодії у сфері протидії поширенню наркоманії
(Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області,
Маловисківська центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, Знам’янська місцева
прокуратура);
2.
Збільшення
кількості
оперативно-розшукових
та
профілактичних
заходів,спрямованих на виявлення дій щодо обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та їх аналогів
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області,
Знам’янська місцева прокуратура);
3. Контроль за дозвіллям молоді (Служба у справах дітей райдержадміністрації,
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради);
4. Поліпшення співпраці та взаємодії у сфері протидії поширенню наркоманії
(Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області,
Маловисківська центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, Маловисківська районна державна адміністрація, відділ культури та
туризму райдержадміністрації, Знам’янська місцева прокуратура);
5. Підвищення рівня кваліфікації фахівців, що працюють із зазначеної теми для
подальшого поліпшення ефективності роботи (Маловисківська центральна районна лікарня);
6. Підтримка дітей в складнх життєвих обставинах (Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадмінстрації);
7. Можливість більш раннього застосування медичних втручань з метою
профілактики передачі ВІЛ до дитини (Маловисківська центральна районна лікарня);
8. Запобігання закріпленню складних життєвих обставин у неблагонадійних сім’ях,
раннє виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (Районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації);
9. Обізнаність широких верств населення щодо наркоситуації в державі (Служба у
справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, Маловисківська
центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністраці);
10. Профілактика наркоманії та пропаганда здорового способу життя серед дітей, які
відносяться до «групи ризику» та потребують особливої уваги (Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації);
11-12. Налагоджена та ефективна взаємодія із споживачами психоактивних речовин та
наркотичних засобів, їх родичами та близькими, спрямована на мотивування їх до зміни
способу життя (Маловисківська центральна районна лікарня);
13. Підвищення рівня знань медичних працівників з питань надання допомоги при
передозуванні наркотичними та психоактивними речовинами (Маловисківська центральна
районна лікарня);
14. Забезпечення відповідного лікування хворим на наркоманію та розлади психіки
внаслідок вживання наркотичних речовин та інших психоактивних речовин
(Маловисківська центральна районна лікарня);
15. Володіння реальними даними по кількості осіб з розладами психіки внаслідок
вживання наркотичних засобів та інших психоактивних речовин в районі ( Маловисківська
центральна районна лікарня, Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровгорадській
області);
16. Забезпечення проведення профілактичних заходів із пропаганди здорового
способу життя серед учнівської та студентської молоді шляхом спрямування до творчості
(Районний центр соціальних служб для сім, дітей та молоді, служба у справах дітей
райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації);

17. Поліпшення співпраці та взаємодії у сфері протидії поширенню наркоманії
(Маловисківська центральна районна лікарня, Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровгорадській області, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації);
18-19. Пропаганда здорового способу життя серед населення за допомогою засобів
масової інформації, охоплення більшої кількості населення ( Маловисківська центральна
районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації,
міська, селищна, сільські ради);
20. Запобігання проявам стигматизації та дискримінації осіб, які страждають на
психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків ; підвищення рівня
кваліфікації спеціалістів ( Маловисківська центральна районна лікарня, Маловисківський
районний відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області, Знам’янська місцева прокуратура);
21. Протидія дитячій безпритульності (Служба у справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Маловисківський відділ поліції
ГУНП в Кіровоградській області, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації);
22. Підвищення кваліфікації педагогів у напрямку профілактичної роботи серед
молоді, попередження та профілактика наркоманії у загальноосвітніх навчальних закладах
(Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації).
По контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
1. Додержання вимог чинного законодавства у сфері протидії поширенню наркоманії
(Маловисківська центральна районна лікарня);
2. Контроль за обліком наркотичних речовин (Маловисківський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області, Новоукраїнське МРВ Управління СБ України в Кіровоградській
області);
3. Контроль за функціонуванням підприємств, організацій тощо, діяльність яких
пов’язана із наркотичними речовинами
( Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровградській області, Маловисківська центральна районна лікарня).
По боротьбі із злочинності, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів :
1. Перевірка дотримання ліцензійних умов та умов провадження діяльності,
пов’язаної з обігом наркотичних засобів (Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області, Маловисківська центральна районна лікарня);
2. Недопущення розповсюдження наркотичних засобів на території району
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
3. Недопущення незаконного культивування наркотиковмісних рослин на території
району (Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
4. Концентрація зусиль суб'єктів наркополітики на профілактиці наркоманії,
виробленні захисних бар'єрів окремої особи і всього суспільства та сприянні формуванню
здорового способу життя (Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
5. Активізація роботи щодо боротьби з наркобізнесом, вилучення із незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виявлення та
перекриття каналів їх надходження
(Маловисківський відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській області);
6. Блокування доступу населення до наркотичних та психоактивних речовин шляхом
інтернет-ресурсів (Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області);
7. Запобігання поширенню наркотичних засобів серед раніше засуджених осіб ,
зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України. Контроль
ситуації з наркоманією серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та інших категорій
громадян, які перебувають на профілактичних обліках (Маловисківський районний відділ(з
питань пробації) Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції).

V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів з
районного бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.
Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних
витрат на їх реалізацію з урахуванням можливостей дохідної частини районного бюджету та
спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
VІ. Організація контролю за виконанням Програми
1. Районна державна адміністрація щороку розробляє та затверджує заходи щодо
реалізації Програми.
2. Структурні підрозділи райдержадміністрації щороку до 15 грудня надають
інформацію районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про хід реалізації
Програми.
3. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає щороку до 25
грудня узагальнену інформацію про хід виконання Програми районній державній
адміністрації та районній раді.
4. Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з виконанням цієї
Програми, здійснює районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Основними формами контролю за реалізацією заходів і досягненнями показників
Програми будуть:
• розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення
контролю за ходом реалізації Програми;
• звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, інших організацій про
стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу
виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на
досягнення мети Програми;
• отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про
виконання заходів та показників Програми;
• залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми;
• обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії
райдержадміністрації та сесії районної ради;
• проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями
та пропозиціями Міністерства соціальної політики України
та у разі
необхідності – внесення коректив до Програми.
ІХ. Заходи щодо реалізації Програми
№
п/п

Перелік заходів
Програми

Термін
виконанн
я заходу

Виконавці

1

2

3

4

Орієнто
Джеревні
ла
обсяги
фінансу фінансу
вання вання
(вартість) ,
в тому
числі:
(грн.)
2018 р.
5

6

Орієнтов Орієнтов
ні обсяги ні обсяги Очікуваний
фінансу- фінансу- результат
вання
вання
(вар(вартість) ,в тість) ,в
тому
тому
числі:
числі:
(грн.)
(грн.)
2019 р.
2020 р.
7

8

9

1.

I.
Запобігання
Удосконалювати
2018механізми
2020
міжвідомчого
роки
співробітництва у
сфері
протидії
поширенню
наркоманії,
шляхом
обміну
інформацією
щодо дітей та
підлітків,
які
вживають
наркотичні
речовини
та
дорослих,
які
схиляють їх до
цього

2.

Здійснювати
спільні
оперативнорозшукові
і
профілактичні
заходи,
спрямовані
на
виявлення
дій
щодо
обігу
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин та їх
аналогів,
відповідно
до
чинного
законодавства
України

3.

Відпрацьовувати
бари,
кафе,
дискотеки, нічні
клуби тощо з
метою
недопущення
використання
розважальних
закладів та місць
проведення
дозвілля в якості
осередків
розповсюдження
наркотичних
засобів
та
психотропних
речовин, а також
профілактичні
рейди з метою
запобігання
виникненню

незаконному
вживанню наркотичних засобів
Маловисківський
Не
відділ поліції ГУНП в потреКіровоградській
бує
області;
Маловисківська
центральна районна
лікарня; відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації;
служба у справах
дітей
райдержадміністрації;
Знам’янська місцева
прокуратура;
районний
центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
відділ культури та
туризму
райдержадміністрації
2018 –
Маловисківський
Район- 3000,00 3000,00
2020
відділ поліції ГУНП в
ний
роки
Кіровоградській
бюдобласті; Знам’янська
жет
місцева прокуратура

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області; відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації;
служба у справах
дітей
райдержадміністрації;
міська,
селищна,
сільські ради

Районний
бюджет

1000,00

1000,00

-

Поліпшення
міжвідомчо
ї взаємодії у
сфері
протидії
поширенню
наркоманії

3000,00

Збільшення
кількості
оперативно
розшукових
та
профілактичних
заходів,
спрямованих
на
виявлення
дій
щодо
обігу
наркотичних засобів,
психотропн
их речовин
та
їх
аналогів
Контроль за
дозвіллям
молоді

1000,00

негативних явищ
у
молодіжному
середовищі
4.

5.

6.

Проводити
із
залученням
громадськості
міжвідомчі
наради, засідання
за
круглим
столом, семінари,
з
метою
організації дієвої
взаємодії
та
обміну
інформацією
у
сфері боротьби з
поширенням
наркоманії,
протидії
підліткової
та
рецидивної
злочинності
Удосконалювати
програми
підготовки
працівників,
волонтерів
для
роботи
у
наркологічних
закладах, центрах
ресоціалізації
наркозалежних
осіб,
інших
закладах
і
установах
соціального
спрямування,
діяльність
яких
пов'язана
із
запобіганням
виникненню
негативних явищ
у
молодіжному
середовищі,
із
залученням
до
антинаркотичної
роботи осіб, які
вилікувалися від
наркотичної
залежності
Проводити роботу
з функціонально
неспроможними
сім'ями (в яких
батьки хворі на
алкоголізм,
наркоманію,
недієздатні,
з
асоціальною
поведінкою тощо)
з
метою

Не
потребує

-

-

-

Поліпшення
співпраці та
взаємодії у
сфері
протидії
поширенню
наркоманії

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області;
районний
центр
соціальних
служб для сім'ї, дітей
та
молоді;
відділ
освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації;
Маловисківська
центральна районна
лікарня; Знам’янська
місцева прокуратура;
Маловисківська
районна
державна
адміністрація; відділ
культури та туризму
райдержадміністрації
Маловисківська
центральна районна
лікарня

Не
потребує

-

-

-

Підвищення
рівня
кваліфікації
фахівців,
що
працюють
із
зазначеної
теми
для
подальшого
поліпшення
ефективнос
ті роботи

2018 –
2020
роки

Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації

Не
потребує

-

-

2018 –
2020
роки

-

Підтримка
дітей
в
СЖО

виявлення дітей,
які перебувають в
особливо
складних
економічних
і
моральнопсихологічних
умовах
7.

8.

9.

10.

Удосконалити
інструменти
виявлення факту
нарковживання
серед вагітних з
ВІЛ-позитивним
статусом, надати
пропозиції
розробити
облікові
форми
для виявлення та
реєстрації
наркозалежних
вагітних жінок у
закладах охорони
здоров'я всіх форм
власності.
Проводити оцінку
потреб сімей/ осіб,
відносно
яких
надійшли
повідомлення від
суб'єктів
соціальної роботи
щодо
їх
перебування
у
складних
життєвих
обставинах

Висвітлювати
у
засобах масової
інформації
інформацію
стосовно
формування
у
дітей та молоді
негативного
ставлення
до
вживання
наркотичних
засобів
та
пропаганди
здорового способу
життя
Проводити
засідання
Ради
педагогів, на яких
виявляти
та

Маловисківська
центральна районна
лікарня;
КЗ «Маловисківський
ЦПМСД»

Районний
бюджет

2018 –
2020
роки

Районний
центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
служба у справах
дітей
райдержадміністрації

Районний
бюджет

2018 –
2020
роки

Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації;
Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області;
Маловисківська
центральна районна
лікарня; служба у
справах
дітей
райдержадміністрації;
районний
центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації

2018 –
2020
роки

2018 –
2020
роки

2000,00

2000,00

2000,00

1000,00

1000,00

1000,00

7000,00

7000,00

Не
потребує

-

-

Не
потребує

-

-

7000,00

Можливість
більш
раннього
застосуван
ня
медичних
втручань з
метою
профілактики
передачі
ВІЛ
до
дитини
Запобігання
закріпленн
ю складних
життєвих
обставин у
неблагонаді
йних сім'ях,
раннє
виявлення
сімей, які
опинилися
у складних
життєвих
обставинах
Обізнаність
широких
верств
населення
щодо
наркоситуа
ції
в
державі.

-

-

Профілакти
ка
наркоманії
та

11.

12.

ставити
на
внутрішкільний
облік
учнів,
схильних
до
правопорушень,
вживання
алкогольних
напоїв,
наркотичних
речовин,
тютюнопаління,
учнів,
які
відносяться
до
“групи ризику” та
потребують
особливої уваги
Надавати
консультативну
допомогу
близьким
та
родичам
споживачів
наркотиків
Проводити
інформаційну та
консультативну
роботу
зі
споживачами
наркотиків на базі
Маловисківської
центральної
районної лікарні у
наркологічному
кабінеті

пропаганда
здорового
способу
життя серед
дітей,
які
відносяться
до “групи
ризику” та
потребують
особливої
уваги

2018 –
2020
роки

Маловисківська
центральна районна
лікарня

Не
потребує

-

-

-

2018 –
2020
роки

Маловисківська
центральна районна
лікарня

Не
потребує

-

-

-

13.

Проводити
навчальні
семінари-тренінги
для
медичних
працівників
з
питань
надання
допомоги
при
передозуваннях
наркотичними та
психотропними
речовинами

2018 –
2020
роки

Маловисківська
центральна районна
лікарня

Не
потребує

-

-

14.

Забезпечити
лікування
та
реабілітацію
хворих на розлади
психіки
та
поведінки
внаслідок
вживання

2018 –
2020
роки

Маловисківська
центральна районна
лікарня

Районний
бюджет

2000,00

2000,00

-

2000,00

Налагоджена
та
ефективна
взаємодія із
споживачами
психотропних
речовин та
наркотичних засобів,
їх родичами
та
близькими,
спрямована
на
мотивування їх до
зміни
способу
життя
Підвищення
рівня
знань
медичних
працівників
з
питань
надання
допомоги
при
передозува
нні
наркотични
ми
та
психоактив
ними
речовинами
Забезпечен
ня
відповідного
лікування
хворим на
наркоманію
та розлади

15.

16.

17.

наркотичних
та
інших
психоактивних
речовин
у
відповідності до
стандартів
та
протоколів
надання
наркологічної
допомоги
населенню
України
Проводити роботу
щодо виявлення,
обстеження,
обліку
осіб
з
розладами
психіки
та
поведінки
внаслідок
вживання
наркотичних
засобів та інших
психоактивних
речовин згідно з
вимогами чинного
законодавства
України
Проводити
інформаційнопропагандистські,
профілактичні,
мистецькі акції, в
тому числі до
Всесвітнього дня
боротьби
із
зловживанням
наркотиків та їх
незаконним
обігом,
Всесвітнього дня
боротьби
зі
СНІДом, зокрема
лекцій, тренінгів
для учнівської та
студентської
молоді; конкурсів
малюнків,
коміксів на кращу
соціальну рекламу
та
організації
виставок
робіт
учасників
Упорядкувати
взаємодію органів
внутрішніх справ
та
медикосоціальних
органів
з
виявлення
та
профілактики
осіб,
які

психіки
внаслідок
вживання
наркотични
х речовин
та
інших
психоактив
них
речовин

2018 –
2020
роки

Маловисківська
центральна районна
лікарня;
Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області

Не
потребує

-

-

2018 –
2020
роки

Районний
центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
служба у справах
дітей
райдержадміністрації;
відділ культури та
туризму
райдержадміністрації;
відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадмінстрації

Не
потребує

-

-

2018 –
2020
роки

Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністраці;
Маловисківська
центральна районна
лікарня;
Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській

Не
потребує

-

-

-

-

-

Володіння
реальними
даними по
кількості
осіб
з
розладами
психіки
внаслідок
вживання
наркотични
х засобів та
інших
психоактив
них
речовин в
районі
Забезпечен
ня
проведення
профілактичних
заходів із
пропаганди
здорового
способу
життя серед
учнівської
та студентської
молоді
шляхом
спрямування
до
творчості

Поліпшення
співпраці та
взаємодії у
сфері
протидії
поширенню
наркоманії

18.

19.

20.

допускають
немедичне
вживання
наркотичних
засобів
та
психотропних
речовин,
проводити взаємні
звірки
наявних
обліків
споживачів
наркотиків,
хворих
на
наркоманію
Забезпечити
поширення
соціальної
реклами
через
засоби
масової
інформації та під
час
проведення
соціальнопрофілактичних
заходів з метою
формування
здорового способу
життя
Організувати
постійно
діючу
систему
дієвої
первинної
профілактики
серед
дітей,
учнівської молоді,
проведення
роз'яснювальної
роботи
і
пропагування
здорового способу
життя
Включити
питання правової
та
моральноетичної складової
поведінки
працівників
медичних
закладів,
співробітників
правоохоронних і
судових органів
щодо
наркозалежних
осіб до програм
професійної
підготовки.

області

2018 –
2020
роки

Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації;
районний
центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
Маловисківська
центральна районна
лікарня; служба у
справах
дітей
райдержадміністрації

Не
потребує

-

-

2018 –
2020
роки

Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації;
Маловисківська
центральна районна
лікарня;
міська,
селищна та сільські
ради;
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації;
районний
центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Маловисківська
центральна районна
лікарня;
Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області; Знам’янська
місцева прокуратура

Районний
бюджет

3000,00

3000,00

Не
потребує

-

-

2018 –
2020
роки

-

3000,00

-

Пропаганда
здорового
способу
життя серед
населення
за
допомогою
засобів
масової
інформації,
охоплення
більшої
кількості
населення
Пропаганда
здорового
способу
життя серед
населення

Запобігання
проявам
стигматиза
ції
та
дискриміна
ції осіб, які
страждають
на психічні
і
поведінкові
розлади
внаслідок
вживання
наркотиків;
підвищення
рівня
кваліфікації
спеціалістів

21.

22.

1
1.

2.

Забезпечити
проведення
профілактичних
рейдів
«Діти
вулиці», «Вокзал»
з
метою
попередження
дитячої
безпритульності
та
негативних
проявів
у
дитячому
середовищі
Забезпечити
проведення
майстер-класів
для
класних
керівників,
заступників
директорів
з
виховної роботи
щодо алгоритму
здійснення
виховної роботи,
спрямованої
на
інформування
стосовно ризиків
та
упередження
вживання
наркотичних
засобів

2018 –
2020
роки

2018 –
2020
роки

Служба у справах
дітей
райдержадміністрації;
відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації;
Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області;
районний
центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді
Відділ освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації

Районний
бюджет

9900,00

9900,00

Не
потребує

-

-

9900,00

-

ІІ. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
2
3
4
5
6
7
8
Здійснювати
2018 –
Маловисківська
Не
контроль
за
2020
центральна районна потредотриманням
роки
лікарня
бує
затверджених
Міністерством
охорони здоров'я
України,
протоколів
та
стандартів
лікування
наркозалежних
осіб у закладах
охорони здоров'я
району
Здійснювати
2018 –
Маловисківський
Райо5000,00
5000,00 5000,00
комплексні
2020
відділ поліції ГУНП в нний
оперативнороки
Кіровоградській
бюдпрофілактичні,
жет
області
оперативноНовоукраїнський
25000,00 25000,00 25000,00
розшукові заходи
МРВ Управління СБ
та
контр
України
в
розвідувальну
Кіровоградській
діяльність з метою
області
виявлення джерел
і
перекриття
каналів
надходження
у

Протидія
дитячій
безпритуль
ності

Підвищення
кваліфікації
педагогів у
напрямку
профілакти
чної роботи
серед
молоді,
попереджен
ня
та
профілакти
ка
наркоманії
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах.

Додержан
ня вимог
чинного
законодав
ства
у
сфері
протидії
поширенню
наркоманії

Контроль
за обігом
наркотич
них
речовин

3.

незаконний обіг
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
та
прекурсорів
з
хімікофармацевтичних
підприємств,
аптечних закладів,
інших місць їх
виробництва,
зберігання
та
реалізації
Систематично
проводити
перевірки
суб'єктів
господарювання
щодо дотримання
умов провадження
діяльності,
пов'язаної
з
обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
та
прекурсорів,
у
тому
числі
обстеження
приміщень,
перевірки
рівня
укріпленості,
наявності охорони
осіб, допущених
до
роботи
з
наркотичними
засобами,
психотропними
речовинами
та
прекурсорами

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ поліції ГУНП в
Кіровоградській
області;
Маловисківська
центральна районна
лікарня; КУ «Центр
надання
первинної
медико-санітарної
допомоги»

Районний
бюджет

5000,00

5000,00

5000,00

Контроль
за
функціонуванням
підприємств,
організацій тощо,
діяльність
яких
пов'язана
із
наркотич
ними
речовина
ми

незаконним обігом наркотичних засобів,
ІІІ. Боротьба із злочинністю, пов'язаною з
психотропних речовин та прекурсорів
1.
1.

2.

3.

4.

2
Здійснювати
систематичний
контроль
за
дотриманням
суб'єктами
підприємницької
діяльності
ліцензійних умов та
інших
умов
провадження
діяльності,
пов'язаної з обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
та
прекурсорів
Відслідковувати та
припиняти
діяльність
наркопритонів,
збирати
інформацію
стосовно осіб, які
втягують
у
наркоманію інших
осіб,
особливо
неповнолітніх
Забезпечити
контроль
за
культивуванням
наркотиковмісних
рослин,
шляхом
оперативного
контролю
за
діяльністю
сільськогосподарсь
ких
підприємств,
які
отримали
ліцензію на право
їх
вирощування,
підвищення вимог
до
насіннєвого
фонду,
що
використовується,
здійснення охорони
посівів,
місць
зберігання
та
переробки
цих
рослин,
порядку
знищення відходів
та
поживних
залишків
Забезпечити
проведення заходів
щодо
індивідуальної
профілактики
з
підлітками,
які

3
2018 –
2020
роки

4
Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області;
Маловисківська
центральна
районна лікарня;
КУ
«Центр
надання первинної
медико-санітарної
допомоги»

5
Районний
бюджет

6
1000,00

7
1000,00

8
1000,00

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Районний
бюджет

1000,00

1000,00

1000,00

Недопущення
розповсюдж
ення
наркотичних
засобів
на
території
району

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Районний
бюджет

5000,00

5000,00

5000,00

Недопущення незаконного
культивування
наркотиковм
існих рослин
на території
району

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Не
потребує

-

-

-

Концентрація
зусиль
суб'єктів
наркополітики
на
профілакти-

Перевірки
дотримання
ліцензійних
умов та умов
провадження
діяльності,
пов'язаної з
обігом
наркотичних засобів

5.

6.

перебувають
на
профілактичних
обліках ОВС з
діагнозом
"наркоманія",
з
метою
попередження
вчинення
ними
правопорушень,
пов'язаних
із
незаконним обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин, їх аналогів
і прекурсорів.
Проводити
комплексну
оперативнопрофілактичну
операцію «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
сільськогосподарсь
ких
підприємств,
які не забезпечили
належної охорони
їх посівів, ліцензії
на
право
культивування
нарковмісних
культур
Здійснювати
заходи, у тому
числі оперативнопрофілактичні
операції, з метою
активізації роботи
щодо боротьби з
наркобізнесом,
вилучення
із
незаконного обігу
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
та
їх
аналогів
та

ці
наркоманії,
виробленні
захисних
бар'єрів
окремої
особи
і
всього
суспільства
та сприянні
формуванню
здорового
способу
життя
2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Районний
бюджет

4000,00

4000,00

4000,00

Недопущення незаконного
культивування
наркотиковм
існих рослин
на території
району

2018 –
2020
роки

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Районний
бюджет

3000,00

3000,00

3000,00

Активізація
роботи щодо
боротьби з
наркобізнесом,
вилучення із
незакон-ного
обігу
наркотичних засобів,
психотропних речовин,
їх аналогів
та
прекурсорів

прекурсорів,
виявлення
та
перекриття каналів
їх надходження
7.

Забезпечити
проведення
моніторингу
інтернет-ресурсів з
метою виявлення
незаконного збуту
наркотиків
через
вказану мережу

Маловисківський
відділ
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській
області

Не
потребує

-

-

-

8.

Удосконалення
2018 – Маловисківський
механізму
2020
відділ
поліції
виявлення
роки
ГУНП
в
споживачів
Кіровоградській
наркотичних
області;
Маловисківський
засобів
та
районний відділ (з
психоактивних
питань
пробації)
речовин з числа
Південного
раніше засуджених
міжрегіонального
осіб, що перебувать
управління з питань
на
обліку
виконання
Маловисківського
кримінальних
районного відділу (з
покарань
та
питань
пробації)
пробації
Південного
Міністерства
міжрегіонального
юстиції
управління з питань
виконання
кримінальних
покарань та пробації
Міністерства
та
юстиції,
організації
направлення
на
лікування
від
нарокзалежності ;
вжитя заходів щодо
профілактичної
роботи з раніше
засудженими
особами,а також з
іншими
категоріями
громадян,
які
перебувають
на
профілактичних
обліках
Всього : 233700, 00 грн.

Не
потребує

-

-

-

Районний
бюджет

77900,00

77900,00

77900,00

2018 –
2020
роки

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

виявлення та
перекриття
каналів
їх
надходження
Блокування
доступу
населення до
наркотичних
та
психоактивн
их речовин
шляхом
інтернетресурсів
Запобігання
поширенню
наркотичних засобів
серед раніше
засуджених
осіб,
зменшення
обсягу
незакон-ного
розповсюдж
ення
наркотиків
на території
України.
Контроль
ситуації
з
наркоманією серед
осіб,
звільнених з
місць
позбавлення волі та
інших
категорій
громадян,
які перебувають
на
профілактич
них обліках

-

Додаток
до районної цільової Програми протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів по Маловисківському району
на
2018-2020 роки
ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів по Маловисківському району на 2018-2020 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

7.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

Рішення Маловисківської районної ради від 22 грудня 2017
року № 226
Маловисківський районний центр соціальних служб для
сім'ї,дітей та молоді.
Від 01 грудня 2017 року №460-р «Про розробку районної
цільової програми протидії поширення наркоманії і
злочинності пов’язаної з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів по
Маловисківському районі на 2018 – 2020 роки»
Маловисківський районний центр соціальних служб для
сім'ї,дітей та молоді
Маловисківська центральна районна лікарня;
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській
області; Маловисківський районний відділ (з питань пробації)
Південного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;
Служба у справах дітей райдержадміністрації;
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
Знам’янська місцева прокуратура
Маловисківський районний центр соціальних служб для
сім'ї,дітей та молоді
Маловисківська центральна районна лікарня;
Маловисківський відділ ГУНП в Кіровоградській області;
Маловисківський районний відділ (з питань пробації)
Південного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;
Служба у справах дітей райдержадміністрації;
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
Знам’янська місцева прокуратура Новоукраїнський МРВ
Управління СБ України в Кіровоградській області;
міська, селищна та сільські ради
2018-2020 роки
I етап – 2018 рік
II етап - 2019 рік
III етап – 2020 рік
-

2018 рік - 77900,00 грн.
2019 рік - 77900,00 грн.
2020 рік - 77900,00 грн.
233700,00 грн.
Кошти районного бюджету

