
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів  на  
2019-2020 роки 
 

 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р «Про 
схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 
2020 року», від 06.02.2019 №56-р «Про затвердження плану заходів на 2019-
2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 
до 2020 року», враховуючи план заходів з питань координації комплексу 
організаційних та практичних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і 
психотропних речовин, затверджений міським головою 31.07.2019, виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

1.Затвердити план заходів щодо протидії поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів на 2019-2020 роки (далі план), що додається. 

2. Зобов’язати керівників виконавчих органів міської ради: 
2.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених у плані; 
2.2. Щороку до 20 січня подавати до відділу координації роботи 

правоохоронних органів виконкому міської ради інформацію про стан 
виконання плану. 

3. Відділу координації роботи правоохоронних органів виконкому міської 
ради подавати міському голові: 

3.1. Щороку до 01 лютого узагальнену інформацію про стан виконання 
плану;  

3.2. До 01 лютого 2021 року узагальнену інформацію про стан виконання 
цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. 
 
 

Міський голова В.В.Буряк 

 

 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  
«Про заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів  на  
2019-2020 роки» 

  

 

На виконання  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 

№735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на 

період до 2020 року», від 06.02.2019 №56-р «Про затвердження плану заходів 

на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на 

період до 2020 року», Плану заходів щодо профілактики правопорушень та 

підтримання публічної безпеки у місті Запоріжжі на 2018-2021 роки, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 03.08.2018 №266р «Про 

затвердження плану заходів щодо профілактики правопорушень та підтримання 

публічної безпеки у місті Запоріжжі на 2018-2021 роки та робочої групи» та 

Плану заходів з питань координації комплексу організаційних та практичних 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, затвердженим міським 

головою 31.07.2019 та з метою протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та  прекурсорів 

пропонується підтримати проект даного рішення. 
  

 
Заступник міського 
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради      В.О.Волобуєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

 

____________№______ 

 

План  

заходів щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2019-2020 роки 

 

1. Проводити: 

1.1. Моніторинг ситуації у сфері незаконного обігу та незаконного 

вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, 

ефективності заходів, що вживаються з метою протидії цим явищам. До 10 

числа кожного місяця надавати узагальнену інформацію міському голові. 

 
Протягом 2019-2020 років Дніпровський відділ поліції ГУНП в 

Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент охорони здоров’я міської 
ради 
Відділ координації роботи 
правоохоронних органів виконкому 
міської ради 

 

1.2.  Постійний обмін інформацією, пов’язаною з обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, 

зловживання якими може викликати наркотичну залежність.  
 
Протягом 2019-2020 років Департамент охорони здоров’я міської 

ради 
Дніпровський відділ поліції ГУНП в 
Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
 

1.3.  Проведення  дослідження стану підлітків та молоді щодо вживання 

наркотичних речовин та їхньої обізнаності щодо їх розповсюдження, розробка, 

за його результатами, відповідних рекомендацій. 
 
Протягом 2019-2020 років ДВП ГУНП в Запорізькій області 

УПП в Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 
Служба (управління) у справах дітей 
міської ради 



 
1.4. Проведення моніторингу наркологічної ситуації в закладах освіти 

міста та оцінки ефективності функціонування системи заходів первинної 

профілактики. 
 
Протягом 2019-2020 років Дніпровський відділ поліції ГУНП в 

Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
 

 1.5. Забезпечення якісного проведення профілактичних, медичних 

оглядів учнів перед початком навчального року та після канікул з метою 

раннього виявлення учнів, схильних до наркотичної залежності відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

Протягом 2019-2020 років Департамент освіти і науки міської 

ради 

Департамент охорони здоров’я міської 

ради 

 

 1.6. Обмін інформацією та проведення моніторингу сектором ювенальної 

превенції ДВП ГУНП в Запорізькій області щодо неповнолітніх, які затримані 

за вживання наркотичних речовин, з метою організації та проведення заходів 

індивідуальної та загальної профілактики. 
 
Протягом 2019-2020 років Дніпровський відділ поліції ГУНП в 

Запорізькій області 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 
Служба (управління) у справах дітей 
міської ради 
 
  

 1.7. Реалізація в закладах загальної середньої освіти м Запоріжжя 

проекту «Шкільний офіцер поліції» (у тому числі в частині проведення заходів 

з профілактики наркотичної та інших видів залежності серед неповнолітніх). 
 
Протягом 2019-2020 років Дніпровський відділ поліції ГУНП в 

Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент освіти і науки міської 
ради 

2. Забезпечувати: 

2.1. Здійснення заходів, направлених на виявлення та знищення на 

об’єктах інфраструктури міста графічних зображень електронних адрес 

Інтернет сайтів по розповсюдженню наркотичних засобів. 
 



Протягом 2019-2020 років Департамент інфраструктури та 
благоустрою міської ради 
Департамент з управління житлово-
комунального господарства міської 
ради 
Інспекція з благоустрою міської ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
Комунальні підприємства міста 
ОСББ, ЖБК, керуючи компанії  
 Дніпровський відділ поліції ГУНП в 
Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 

 
2.2. Систематичне проведення із залученням громадськості міжвідомчих 

нарад, засідань за круглим столом, семінарів з метою організації дієвої 

взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів.  
 
Протягом 2019-2020 років Дніпровський відділ поліції ГУНП в 

Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 
Служба (управління) у справах дітей 
міської ради 
Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
 

 2.3. Надання інформаційної підтримки проведенню громадськими 

організаціями просвітницьких заходів щодо пропаганди здорового способу 

життя та запобігання вживання наркотичних речовин.  
 
Протягом 2019-2020 років  Управління внутрішньої 

політики, преси та інформації міської 
ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
 

2.4. Здійснення контролю за дотриманням протоколів і стандартів 

лікування наркозалежних осіб у лікувально-профілактичних закладах 

м. Запоріжжя, а також проведення роз’яснювальної роботи із лікарями закладів 



охорони здоров’я щодо додержання ними правил та порядку виписування, 

відпуску, зберігання лікарських наркотичних засобів та обліку і знищення 

рецептурних бланків. 
 
Протягом 2019-2020 років Департамент охорони здоров’я міської 

ради  
 Дніпровський відділ поліції ГУНП в 
Запорізькій області 

 

2.5. Проведення в установах культури міста тематичних заходів, 

спрямованих на протидію поширенню наркоманії.  
 
Протягом 2019-2020 років  Департамент охорони здоров’я  

міської ради 
 Департамент культури і туризму 

міської ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
 

3.  Організовувати: 

3.1. Розроблення та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів 

(буклетів, плакатів, пам’яток, посібників) щодо формування у населення  

негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних 

речовин, а також розроблення зовнішньої реклами та її розміщення в 

громадських містах, засобах масової інформації та на транспорті. 
 
Протягом 2019-2020 років  Департамент охорони здоров’я міської 

ради 
 Департамент культури і туризму 

міської ради 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 
Служба (управління) у справах дітей 
міської ради 
КП «Запорізьке міське інвестиційне 
агентство». 
Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради 
 

3.2. Роботу у бібліотеках м. Запоріжжя постійно діючих тематичних 

книжкових виставок літератури, періодичних видань, що пропагують  здоровий 

спосіб життя.  
 
Протягом 2019-2020 років   Департамент культури і туризму 

міської ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
  



 3.3. Сприяння висвітленню у засобах масової інформації питань щодо 

протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  
 
Протягом 2019-2020 років   Департамент охорони здоров’я 

міської ради 
Департамент освіти і науки міської 
ради 
Департамент культури і туризму 
міської ради 
Департамент спорту, сім’ї та молоді 
міської ради 
Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради 
Районні адміністрації міської ради по 
Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, 
Олександрівському, Хортицькому, 
Шевченківському районах 
Дніпровський відділ поліції ГУНП в 
Запорізькій області 
Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області ДПП НПУ 

 
 
 
Начальник відділу координації  
роботи правоохоронних органів 
виконкому ради        В.В.Плетінь 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 


