
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми профілактики і запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення Гірської 

сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки 
 

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ст. 59 зазначеного Закону, розглянувши рекомендації постійної 

депутатської комісій з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 

культурного розвитку та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у 

справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, Гірська 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму профілактики і запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення Гірської 

сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки (додається). 

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при 

затвердженні місцевого бюджету Гірської сільської ради на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Гірської сільської ради. 

 

 

від 17 листопада 2022 року 

№ 1274-39-VІІІ 

 

 

Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 



Додаток  1 

до рішення Гірської сільської ради 

 від 17 листопада 2022 року № 1274-39-VІІІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
профілактики і запобігання поширенню алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення  

Гірської сільської територіальної громади 

на 2023 – 2025 роки 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Гора 

2022 рік 



П А С П О Р Т 

Програми профілактики і запобігання поширенню алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення Гірської сільської 

територіальної громади на 2023 – 2025 роки (далі Програма). 

 
 Назва, дата і номер 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України (зі змінами і 

доповненнями) 

1. Замовник Програми Гірська сільська рада 

2. Розробник Програми Депутатський корпус Гірської сільської 

ради 

3. Брали участь у розробці 

Програми 

Виконавчі органи Гірської сільської 

ради, депутати Гірської сільської ради 

4. Відповідальні виконавці Гірська сільська рада, 

Виконавчий комітет сільської ради, 

Головний бухгалтер виконавчого 

комітету Гірської сільської ради, 

Відділ соціального захисту населення, 

Управління гуманітарного розвитку. 

5. Мета Програми Моніторинг та впровадження державної 

політики щодо створення оптимальних 

умов для профілактики, запобігання 

поширенню алкоголізму, наркоманії, 

токсикоманії та СНІДу та боротьбу з 

цими явищами. 

6. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

7. Перелік джерел фінансування, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Обсяг фінансування затверджується 

Гірською сільською радою у межах 

коштів, передбачених в місцевому 

бюджеті Гірської сільської 

територіальної громади на поточний рік 

для реалізації заходів, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1 120 000 грн 

 
1. Загальні положення 

В умовах сучасного економічного, соціального та морального стану 

суспільства спостерігається тенденція до поширення серед населення, особливо 

у підлітковому та молодіжному середовищі, таких шкідливих явищ як вживання 

алкоголю, немедичного вживання наркотичних і токсичних речовин, масового 



тютюнопаління. 

Алкоголь і наркотики спричиняють низку проблем суспільного життя. 

Особливу стурбованість викликає негативний вплив наслідків вживання 

алкоголю і наркотиків на стан соціальної адаптації молоді та підлітків, рівень їх 

здоров'я, культури, духовності, спроможності стати повноцінними членами 

демократичного суспільства, забезпечити розвиток нашої держави та 

збереження генофонду української нації. 

Ця програма визначає основні напрямки вирішення проблем профілактики 

та боротьби з розповсюдженням алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу 

серед населення Гірської сільської територіальної громади на найближчі роки. 

Вона спрямована на об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування, 

фахівців у сферах освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури, 

фізичної культури і спорту, по роботі з сім'ями та молоддю, у справах 

неповнолітніх, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, 

релігійних, молодіжних організацій, широких кіл територіальної громади на 

боротьбу з такими негативними явищами, а насамперед - на їх ефективне 

попередження. 

Зауважимо, що за період 2021 року з 16 повідомлень щодо випадків 

домашнього насильства на території Гірської сільської ТГ, 9 з них відбулися, 

коли один з учасників був у стані алкогольного сп`яніння. За інформацією 

відділу цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

за період 2021 року було зафіксовано 140 випадків, за І півріччя 2022 року – 47 

випадків, пов`язаних з порушеннями законодавства у стані алкогольного 

сп`яніння. Зафіксовано 3 випадки спільно з органами Національної поліції по 

затриманню розповсюджувачів наркотичних речовин. За інформацією органів 

Національної поліції з початку 2022 року було складено 95 протоколів про 

правопорушення щодо вчинення домашнього насильства у стані алкогольного 

сп`яніння, порушення тиші в нічний час та розпиття спиртних напоїв в 

громадських місцях. 

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено 

необхідністю впровадження державної політики на території Гірської сільської 

територіальної громади щодо створення оптимальних умов для профілактики і 

запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу. 

 

2.  Мета Програми 

Основною метою програми є формування сталого свідомого відношення 

населення до неприйняття розповсюдження та вживання наркотиків, 

негативного відношення до тютюну та алкоголю, впровадження систем 

підтримки здорового способу життя для широкого загалу громади, об'єднання 

зусиль влади, фахівців, громадськості і населення щодо запобігання та 

профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу та боротьбу з цими явищами. 

 

3. Шляхи і засоби реалізації Програми 

3.1. Основними шляхами розв’язання проблеми є:  

1) профілактика наркозалежності та запобігання незаконному 

вживанню наркотиків; 

2) організація лікування та реабілітації в установах та закладах осіб, з 

психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 



речовин, алкогольних напоїв; 

3) боротьба з незаконним обігом наркотиків; 

4) моніторинг та впровадження державної політики щодо створення 

оптимальних умов для профілактики і запобігання поширенню алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу; 

5) соціальна реінтеграція осіб, залежних від вживання психоактивних 

речовин, алкогольних напоїв; 

6) послуги з профілактики ВІЛ-інфекцій; 

7) зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних 

засобів, психотропних речовин; 

8) профілактика і лікування захворювань, що передаються статевим 

шляхом (ЗПСШ). 

3.2 Засобами розв’язання проблеми є:  

1) впровадження батьківського всеобучу з питань профілактики наркоманії 

та алкоголізму серед молоді; 

2) створення неформальних громадських об’єднань, клубів, організацій, 

мережі анонімних консультативних пунктів, функціями яких було б надання 

допомоги з питань дії психоактивних речовин на організм, пошук і рекомендації 

антинаркотичних альтернатив, консультації з питань здорового способу життя; 

3) підвищення рівню взаємодії державних органів, громадських та 

міжнародних організацій, бізнес-спільноти; 

4) реалізація системи заходів, спрямованих на раннє виявлення осіб, 

віднесених до групи ризику, і осіб, які зловживають спиртними напоями чи 

незаконно вживають наркотичні засоби, психотропні та токсичні речовини, і 

надання їм необхідної наркологічної, психологічної, реабілітаційної та 

соціальної допомоги; 

5) фінансового забезпечення профілактики та організації лікування 

алкоголізму, наркоманії та токсикоманії. 

 

4. Основні завдання і заходи Програми 

4.1. Основні завдання програми: 

1) зменшення кількості осіб, які зловживають спиртними напоями чи 

незаконно вживають наркотичні засоби, психотропні та токсичні речовини; 

2) оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо 

профілактики та організації лікування алкоголізму, наркоманії та токсикоманії 

протягом 2023-2025 років; 

3) створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я 

населення; 

4) надання послуг особам, які мають хімічні залежності; 

5) організація доступності до лікування та профілактики рецидивів; 

6) організація надання першої допомоги, консультування і оцінювання 

ризику інфікування ВІЛ. 

4.2. Основні заходи програми: 

 

 

№ 

 

 

Зміст   заходу 

 

 

 

Відповідальні 

виконавці 

 

 

Термін 

викона

Орієнтовний 

план   

фінансування 

Місцевий, 



ння державний, 

обласний, 

районний 

бюджети, інші 

джерела 

фінансування,  

ограни 

самоорганізації 

населення (далі 

ОСН) 

1 Формування бази 

статистичних даних жителів 

громади, які мають ризик 

потрапляння чи мають 

хімічні залежності. Виявити 

підлітків, схильних до 

вживання спиртних напоїв, а 

також сім'ї, батьків, що 

зловживають алкоголем. 

Переглянути шкільний облік 

учнів, що схильні до куріння, 

вживання спиртних напоїв, 

наркоманії, або вже мають 

якусь з вищеозначених 

шкідливих залежностей. 

Провести рейд-перевірку з 

метою виявлення учнів, що 

курять, схильні до вживання 

спиртних напоїв, 

наркотичних речовин. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення, 

Служба у 

справах дітей, 

Управління 

гуманітарного 

розвитку, 

Муніципальна 

варта, 

Поліцейський 

офіцер 

громади, 

представники 

закладів 

охорони 

здоров`я 

весь 

період 

програ

ми 

не потребує  

2 Організація профілактичної 

та інформаційно-

роз`яснювальної роботи 

серед дітей та підлітків. 

медпрацівник

и, 

адміністрація 

навчальних 

закладів, 

Служба у 

справах дітей 

весь 

період 

програ

ми 

в межах 

фінансових 

можливостей  

3 Провести інструктивно-

методичні наради для 

класних керівників 

навчальних закладів з питань 

методики організації 

профілактичної роботи з 

попередження наркотичної, 

алкогольної залежності, 

тютюнопаління, венеричних 

захворювань та захворювань 

медпрацівник

и, лікарі-

наркологи, 

представники 

громадських 

організацій, 

Національна 

поліція 

весь 

період 

програ

ми 

в межах 

фінансових 

можливостей 



на СНІД серед дітей. 

4 Здійснення серед 

неповнолітніх 

інформаційно-освітньої 

роботи з питань запобігання 

наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління, венеричних 

захворювань та 

захворювання на СНІД. 

адміністрація 

навчальних 

закладів, 

управління 

гуманітарного 

розвитку, 

медпрацівник

и, психологи, 

ініціативні 

групи 

за 

планом 

НЗ 

не потребує   

5 Не допускати вживання 

алкоголю та куріння в 

громадських місцях. 

Муніципальна 

варта, 

Поліцейський 

офіцер 

громади, 

рейди зі 

Службою у 

справах дітей 

весь 

період 

програ

ми  

не потребує 

6 Організація роботи 

консультаційних центрів з 

питань профілактики і 

запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, 

токсикоманії та СНІДу, 

консультації лікаря-

нарколога. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

весь 

період 

програ

ми 

в межах 

фінансових 

можливостей   

7 Висвітлення проведених 

заходів, рекомендацій, 

інформаційних матеріалів з 

профілактики наркоманії, 

токсикоманії, пропаганди 

здорового способу життя, на 

сайтах навчальних закладів, 

сільської ради, на сторінках 

в соціальних мережах. 

Відділ 

культури, 

спорту та 

інформування 

весь 

період 

програ

ми 

не потребує   

8 Підписати меморандуми з 

громадськими організаціями 

на надання послуг з 

тестування та лікування 

туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, 

гепатиту, щодо послуг 

консультування, реінтеграції 

Виконавчий 

комітет, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

весь 

період 

програ

ми 

не потребує 



та реабілітації для алко та 

наркозалежних. 

9 Організація лікування в 

установах та закладах осіб, з 

психічними та 

поведінковими розладами 

внаслідок вживання 

психоактивних речовин, 

алкогольних напоїв. 

Виконавчий 

комітет, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

весь 

період 

програ

ми 

в межах 

фінансових 

можливостей   

10 1.Проведення 

роз`яснювальної роботи 

серед неповнолітніх щодо 

кримінальної 

відповідальності за дії, 

пов`язані з незаконним 

обігом наркотиків, 

психотропних речовин та їх 

аналогів.  

2.Розповсюдження 

інформаційно-

просвітницьких матеріалів 

для учнів з питань щодо 

протидії поширенню 

тютюнових виробів, 

вживання алкогольних, 

наркотичних речовин та їх 

аналогів. 

3.Проведення акції «Разом 

проти СНІДу, наркоманії, 

алкоголізму». 

4.Проведення батьківського 

всеобучу з питань здоров`я 

дітей та підлітків, 

батьківських лекторіїв, із 

залученням спеціалістів 

5.Інформаційні годині 

«ВІЛ/СНІД – страшні слова: 

як передбачити, уникнути, 

не захворіти, жити поруч з 

людьми ВІЛ –

інфікованими» Перегляд 

відеоматеріалів. 

6.Проведення «Дня довіри», 

«Годин психолога» 

Заклади 

освіти 

весь 

період 

програ

ми 

в межах 

фінансових 

можливостей   



 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

5.1 Виконання програми дасть змогу: 

1) попередити виникнення наркотичної, алкогольної залежності, 

тютюнопаління, венеричних захворювань та захворювань на СНІД серед дітей та 

повнолітніх осіб; 

2) забезпечити зменшення кількості осіб, які мають хімічні залежності, та 

проживають на території громади, підвищити якість їх громадського та 

особистого життя; 

3) створити оптимальні умови для популяризації здорового способу життя 

серед жителів громади. 
 

6. Шляхи реалізації Програми 

6.1. Обсяг фінансування затверджується Гірською сільською радою у 

межах коштів, передбачених бюджетом Гірської сільської територіальної 

громади на поточний рік для реалізації заходів Програми. 

6.2. Виконавчий комітет та депутати Гірської сільської ради здійснюють 

контроль за правильністю нарахування і фінансування та проведенням інших 

видатків, передбачених у Програмі. 

 

7. Строки виконання Програми 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2023 – 2025 

років. 
 

8. Ресурсне забезпечення Програми 

8.1. Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

8.2. Ресурсне забезпечення наведено у додатку № 1 до Програми. 

8.3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми становить: на 2023 рік – 340 000 грн., на 2024 рік – 340 000 грн., 2025 

рік – 340 000 грн. 

8.4. Зміни до Програми вносяться відповідно до законодавства. 
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Додаток  1 

до рішення Гірської сільської ради 

 від 17 листопада 2022 року № 1274-39-VІІІ 
 

 

Ресурсне забезпечення Програми профілактики і запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення Гірської 

сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки 

 

  

Таблиця розрахунку видатків згідно Програми профілактики і запобігання 

поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед 

населення Гірської сільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки                                                                                                                    

 

 

№ 

п/п 

 
Напрямок 

використання 

/періодичність 

 

 

Сума 

коштів  

 

Перелік документів, які є 

підставою для оплати, 

періодичність 

Загальні 

витрати 

на рік, 

грн 

1 Організація 

профілактичної та 

інформаційно-

роз`яснювальної роботи 

серед дітей та підлітків. 

1000 Клопотання відділу 

соціального захисту 

населення чи управління 

гуманітарного розвитку (2 

рази на рік) 

2000 

2 Проведення 

інструктивно-

методичних нарад для 

класних керівників 

навчальних закладів з 

питань методики 

організації 

профілактичної роботи 

1000 Клопотання управління 

гуманітарного розвитку (2 

рази на рік)  

2000 

3 Організація роботи 

консультаційних 

центрів з питань 

профілактики і 

запобігання поширенню 

алкоголізму, 

наркоманії, 

токсикоманії та СНІДу, 

консультації лікаря-

нарколога. 

2000 Клопотання відділу 

соціального захисту 

населення (щомісячно). 

24000 



 

 
 

4 

Організація лікування в 

установах та закладах осіб, з 

психічними та 

поведінковими розладами 

внаслідок вживання 

психоактивних речовин, 

алкогольних напоїв. 

1) Заява громадянина*. 

2) Клопотання відділу 

соціального захисту 

населення. 

3) Медична довідка від 

лікаря-нарколога. 

4) Рахунок від лікувальної 

установи (при умові 

оплати заявником 50% 

вартості, інші суми за 

рішенням ради). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*фізична особа особисто на себе, у 

зв'язку з випадком, який трапився 
саме з нею і яка зареєстрована на 

території Гірської сільської ТГ або 

фізична особа, яка зареєстрована на 
території Гірської сільської ТГ на 

свого повнолітнього сина 

/дочку/чоловіка/дружину за їх 

згодою 

 

 

 

 

 

312000 

  

4.1 

 

Послуги 

лікування, 

реабілітації чи 

реінтеграції для 

однієї особи на 1 

місяць 

 

10000  
(50% від суми 

рахунка, на 24 

особи на рік) 

 

4.2 

 

Послуга з 

процедури 

медикаментоз-

ного чи 

психотерпевтич-

ного  кодування 

 

3000 

(50% від 

суми 

рахунка, на 

24 особи на 

рік) 

Всього по Програмі: 340 000 

 

 

Секретар ради                                                                    Людмила ШЕРШЕНЬ 
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