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Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності та заходи
районної цільової програми протидії поширенню наркоманії, незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в Попаснянському районні на 2017 -2020 роки
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Профілактика поширення незаконного вживання та обігу наркотиків
1

#

Запобігання
незаконному
попиту на
наркотичні
засоби і
психотропні
речовини,
профілактика
зловживання
ними

1.1 Організація та проведення науково - 
практичних досліджень з питань 
профілактики, діагностики і лікування 
наркологічних захворювань та 
впровадження їх в діяльність лікувальна -  
профілактичних закладів

2017 -  
2020

Відділ охорони 
здоров’я
райдержадміністрації, 
КУ «Попаснянська 
центральна лікарня»

Підвищення
кваліфікації
медичних
працівників

1.2 Проведення навчальних семінарів -  
тренінгів для медичних працівників 
загально соматичної мережі з питань 
експертизи станів сп’яніння

2017-
2020

Відділ охорони 
здоров’я
райдержадміністрації, 
КУ «Попаснянська 
центральна лікарня»

Забезпечення
інформованості
медичних
працівників

1.3 Забезпечення проведення 
просвітницьких заходів (виставок, бесід, 
читацькі конференції) з питань 
профілактики наркоманії, пропаганди 
здорового способу життя

2017 - 
2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
служба у справах 
дітей
райдержадміністрації, 
сектор молоді та

Формування
контрадиктивного
імунітету
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спорту
райдержадміністрації, 
відділ охорони 
здоров’я
райдержадміністрації

1.4 Проведення тематичних зустрічей 
учнівської та студентської молоді 3 
представниками правоохоронних органів з 
питань роз’яснення чинного законодавства 
щодо відповідальності за вживання та 
розповсюдження наркотичних засобів та 
психотропних речовин

2017 - 
2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
служба у справах 
дітей
райдержадміністрації, 
Попаснянський відділ 
поліції (за згодою)

Формування
правової
свідомості
стосовно
немедичного
вживання
наркотичних
засобів

Здійснення заходів щодо припинення розповсюдження зловживань наркотичними засобами
2 Забезпечення

ефективності
реалізації
державної політики
у сфері протидії
поширенню
наркоманії,
незаконному обігу
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин та
прекурсорів

2.1 Проведення моніторингу 
наркологічної ситуації в навчальних 
закладах області та оцінки ефективності 
функціонування системи заходів 
первинної профілактики

2017-
2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
відділ охорони 
здоров’я
райдержадміністрації

Зниження рівня
немедичного
вживання
наркотичних
засобів

2.2 Проведення індивідуальної 
профілактичної роботи з 
неповнолітніми, які схильні до вживання 
наркотичних засобів

2017-
2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
служба у справах 
дітей
райдержадміністрації, 
Попаснянський відділ 
поліції (за згодою)

Формування
контрадиктивного
імунітету

2.3 Проведення навчальних семінарів -  
тренінгів для соціальних педагогів, 
шкільних психологів з питань первинної

2017-
2020

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
відділ охорони

Підготовка 
фахівців, які 
володіють

.
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профілактики зловживань різними 
наркотичними засобами

здоров’я
райдержадміністрації, 
КУ «Попаснянська 
центральна лікарня»

сучасними
технологіями
профілактики
наркоманії

2.4 Проведення районних конкурсів, 
програм та проектів молодіжних 
громадських об’єднань, спрямованих на 
пропаганду здорового способу життя

2017 - 
2020

Служба у справах 
дітей
райдержадміністрації, 
ректор молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Підвищення рівня
інформованості
населення щодо
наслідків
немедичного
вживання
наркотиків та
зловживання
лікарських
засобів

2.5 Проведення бесід про шкідливий 
вплив наркотиків на організм дітей та 
підлітків і вибір здорового способу 
життя в ході занять у спортивних секціях

2017-
2020

Служба у справах 
дітей
райдержадміністрації, 
сектор молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Профілактика 
першої проби 
наркотиків

2.6 Розробка та проведення 
інформаційна -  просвітницьких заходів, 
лекційна - тренінгових занять серед 
неповнолітніх та молоді в сільській 
місцевості

2017-
2020

Центр соціальних 
служб для дітей, сім’ї 
та молоді

Охоплення 
профілактичними 
заходами 60% 
неповнолітніх та 
молоді

2.7 Організація та проведення семінарів 
з громадськими організаціями та 
волонтерами з питань здійснення 
соціальної роботи зі споживачами

2017-
2020

Центр соціальних 
служб для дітей, сім’ї 
та молоді

Забезпечення 80% 
охоплення 
різними видами 
соціального
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наркотиків супроводу 
споживачів 
наркотиків, які 
знаходяться на 
диспансерному 
обліку у 
нарколога

2.8 Проведення районного 
антинаркотичного конкурсу «Ми разом»

2017-
2020

ректор масових
комунікацій
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ охорони
здоров’я
райдержадміністрації, 
сектор молоді та 
спорту
райдержадміністрації, 
відділ культури, 
національностей та 
релігій
райдержадміністрації

Забезпечення 
контрпропаганди 
розповсюдження 
та вживання 
наркотиків серед 
учнів старших 
класів шкіл та 
гімназій

Інформаційна складова програми
3 Інформаційна

просвітницька
робота у сфері
протидії
поширенню
наркоманії,

3.1 Запровадження тематичних рубрик в 
газеті «Попаснянський вісник», 
орієнтованих на молодіжну аудиторію:
- про культурно - мистецькі та освітні 
заходи, спрямовані на популяризацію 
здорового способу життя, відмову від

2017-
2020

Сектор масових 
комунікацій 
райдержадміністрації, 
відділ освіти 
райдержадміністрації, 
відділ охорони

Формування
контрадиктивного
імунітету
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боротьби 3 
незаконним обігом 
наркотиків, 
психотропних 
речовин та 
прекурсорів в 
електронних 
засобах масової 
інформації

вживання наркотиків та психотропних 
речовин;

про роботу гуртків та клубів 
спортивного, хореографічного, 
вокального напрямків (пропагування 
змістовного відпочинку та дозвілля 
молоді, переваг здорового способу 
життя, формування активної життєвої 
позиції);
- про шкідливий вплив наркотиків на 
фізичне та психічне здоров’я людини

здоров’я
райдержадміністрації, 
сектор молоді та 
спорту
райдержадміністрації, 
відділ культури, 
національностей та 
релігій
райдержадміністрації

3.2 Виготовлення та розповсюдження 
соціальної реклами в Інтернет мережі 
щодо покращення репродуктивного 
здоров’я молоді, залучення її до 
здорового способу життя

2017-
2020

Сектор масових
комунікацій
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ охорони
здоров’я
райдержадміністрації

Формування 
контради ктивного 
імунітету

3.3 Проведення інформаційних кампаній 
щодо покращення репродуктивного 
здоров’я молоді, залучення її до 
здорового способу життя

2017-
2020

Сектор молоді та 
спорту

Підвищення рівня
інформованості
молоді


