
 

Україна                                             

   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

III сесії міської Ради VIII скликання 

 

Проєкт   

_______________ №_____ 

       м. Шепетівка 

            Про міську програму профілактики 

алкоголізму, тютюнопаління,  

наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших  

негативних проявів в дитячому  

та молодіжному середовищі 

у Шепетівській міській територіальній  

громаді на 2021-2025роки 

 

На виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», 

Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1 Затвердити міську програму здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, 

наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому  та молодіжному 

середовищі у м. Шепетівці на 2021 – 2025 роки. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради щорічно передбачати 

кошти в міському бюджеті на реалізацію програми. Фінансування програми може 

корегуватися до виділених асигнувань міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з соціально-

економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник), 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 

та спорту (голова комісії Н. Собчук)  

 

Міський голова Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 



  

                                                                                                Додаток 1 

до рішення III сесії 

міської  ради VІІI скликання 

від _________ № _______ 

 

 

Програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, 

ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому 

 та молодіжному середовищі  

у м. Шепетівці на 2021 – 2025 роки 

 

                                                         І. Загальні положення 

«Хворобу легше попередити, ніж лікувати» - це золоте правило медицини набуває 

особливого значення, коли  мова  заходить про шкідливі звички молоді тютюнопаління, 

алкоголізм, наркоманію та інші негативні прояви в дитячому та молодіжному 

середовищі.  Тому необхідність прийняття міської програми профілактики алкоголізму, 

тютюнопаління,  наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших  негативних проявів в дитячому та 

молодіжному середовищі у м. Шепетівці на 2021-2025 роки є надзвичайно актуальним 

питанням. 

Статистика фіксує зростання кількості курців, наркоманів і алкоголізації  

підлітків та молоді  в місті на 1% . Цей факт  можна пов’язати з проведенням  

недостатньої профілактичної роботи та відсутністю фінансування програми.  

З поширенням шкідливих звичок у дітей та молоді відбувається розвиток тяжкого  

захворювання - ураження кори головного мозку, ступінь тяжкості якого визначає 

емоційно-вольові, інтелектуальні, морально-етичні порушення, що представляє собою 

серйозну загрозу. Наслідки алкоголізації та тютюнопаління підлітків  та молоді мають 

багато в чому прихований, «латентний» характер, що сприяє ранньому формуванню 

важких хронічних захворювань. Важливо відзначити, що куріння  і алкоголізація є 

"психологічними воротами», які сприяють початку вживання інших психоактивних 

речовин і формуванню ранньої криміналізації.  

 Проникаючи у різні сфери нашого життя, шкідливі звички та негативні прояви  

згубно впливають на соціальне самопочуття, інтелектуальний, професійний, генетичний 

потенціал суспільства. Все це призводить до різкого скорочення народжуваності та 

середньої тривалості життя, погіршення здоров'я людей, послаблення фундаментальної 

основи суспільства - сім'ї. 

Ці  негативні тенденції у розвитку сучасного суспільства ставлять 

перед громадою виключно важливе завдання пошуку ефективних методів і форм 

профілактичної роботи з молоддю та  підлітками. 

ІІ. Мета та основні завдання програми 

Мета програми – здійснення соціальної роботи, спрямованої на  попередження 

вживання наркотиків, тютюнових виробів, алкоголю, в тому числі слабоалкогольних 

напоїв, в дитячому та молодіжному середовищі; профілактика ВІЛ/СНІДу та ІПСШ; 

формування здорового способу життя серед населення міста. 

Основними завданнями програми є: 

- визнання пріоритету здорового способу життя для широкого загалу територіальної 

громади, 

- об'єднання зусиль влади, фахівців, громадськості і населення міста щодо запобігання 

негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, попередження 

розповсюдження ВІЛ/СНІДу. 

- забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки вживання 

наркотиків, алкоголю, тютюнових виробів для здоров’я людини; 



- контроль за недопущенням порушення правил торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами; 

- сприяння діяльності молодіжних громадських організацій, волонтерського руху щодо 

формування здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі. 

 

ІІІ. Заходи та фінансове забезпечення міської програми здійснення  профілактики 

алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів 

в дитячому та молодіжному середовищі  у м. Шепетівці на 2021 – 2025 роки 

Фінансування заходів програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 

за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством 

№ з/п Основні завдання та 

заходи 

Головні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансування, грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проведення інформаційно - просвітницької та соціально-профілактичної роботи 

серед населення міста щодо попередження негативних проявів 

1.1 Придбання витратних 

матеріалів та 

канцтоварів для 

проведення заходів 

Шепетівськ

ий міський 

ЦСССДМ 

2021-2025 

роки 

 

2000 2000 2000 2000 2000 

1.2 Виготовлення 

буклетів, листівок, 

плакатів, інших видів 

друкованої  продукції  

3000 3000 3000 3000 3000 

Всього по розділу 1:   5000 5000 5000 5000 5000 

2. Проведення міських акцій щодо запобігання негативних проявів серед населення 

міста ( попередження боулінгу, профілактика залежностей, попередження асоціальної 

поведінки) 

2.1 Акція до 

Міжнародного дня 

боротьби з 

тютюнопалінням 

Шепетівськ

ий міський 

ЦСССДМ 

2021-2025 

роки 

 

1000 1000 1000 1000 1000 

2.2 Акція до 

Міжнародного дня 

боротьби зі 

зловживанням 

наркотиками й їхнім 

незаконним обігом 

1000 1000 1000 1000 1000 

2.3 Акція до Всесвітнього 

дня боротьби зі 

СНІДом 

1000 1000 1000 1000 1000 

2.4 Проведення заходів 

щодо запобігання 

негативних явищ в 

дитячому та 

молодіжному 

середовищі ( лекції, 

тренінги, круглі 

столи, відео лекторії 

тощо) 

3000 3000 3000 3000 3000 

 Всього по розділу 2:   6000 6000 6000 6000 6000 



 Разом по розділах:   11000 11000 11000 11000 11000 

ІV. Очікувані результати Програми 

За підсумками виконання Програми очікується: 

- покращання показників стану здоров'я населення міста;  

- зниження ризику в поведінці молоді; 

- формування негативного ставлення до тютюнопаління, наркотиків, алкоголю в 

дитячому та молодіжному середовищі; 

- запобігання розповсюдження ВІЛ/СНІДу та ІПСШ.  

 

 

Секретар міської ради     Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


