УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 12 » грудня 2011 року

№ 916-р
смт Голованівськ

Про районні заходи щодо протидії
поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів
на 2011-2015 роки
На виконання доручення Президента України від 24 травня 2011 року № 1-1/968, з
урахуванням доручення Кабінету Міністрів України від 5 липня 2011 року № 21412/36/1-11,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 листопада
2011 року № 1015-р «Про обласні заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 20112015 роки», з метою забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії поширенню наркоманії:
1. Затвердити районні заходи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 20112015 роки (далі – заходи) (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств
та відомств України надавати інформацію про стан виконання заходів щороку до
20 грудня районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надавати інформацію
обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щороку до 25 грудня.
4. Встановити, що видатки, пов’язані з виконанням заходів, здійснювати у межах коштів,
передбачених у районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел не
заборонених чинним законодавством України.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Голованівської районної
державної адміністрації від 15 квітня 2011 року № 291-р «Про затвердження районної
програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 12 » грудня 2011 року № 916-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
1. Провести:
комплексну оперативно-профілактичну операцію «Мак» з метою виявлення і знищення
незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття
каналів збуту наркосировини з легальних посівів;
РВ УМВС України в Кіровоградській області
Постійно
перевірку розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки,
кальян-бари, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів торгівлі або вживання
наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також профілактичні рейди «Вулиця»,
«Вокзал», «Канікули», з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному
середовищі.
У разі встановлення фактів вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних
речовин вживати заходи щодо призупинення чи припинення діяльності цих закладів
згідно із чинним законодавством України;
РВ УМВС України в Кіровоградській області, відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
служба у справах дітей райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно
спільні оперативно-профілактичні заходи щодо протидії розповсюдженню
наркотичних засобів та психотропних речовин у навчально-виховних закладах та
гуртожитку професійно-технічного училища № 38.
РВ УМВС України в Кіровоградській області, відділи
освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у справах дітей районної
державної адміністрації
Постійно
2. Забезпечити:
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контроль за зберіганням, перевезенням, використанням наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими
може викликати наркотичну залежність;
РВ УМВС України в Кіровоградській області
Протягом 2011-2015 років
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 із незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
РВ УМВС України в Кіровоградській області,
кримінально-виконавча інспекція в Голованівському
районі, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації, Голованівська
центральна районна лікарня
Протягом 2011-2015 років
проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів
щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок
протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних
речовин не за медичним призначенням;
Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Голованівська
центральна районна лікарня
Протягом 2011-2015 років
системну роботу районної координаційної ради з питань профілактики наркоманії та
протидії злочинності, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів;
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Протягом 2011-2015 років
здійснення оперативного контролю за культивуванням нарковмісних рослин та
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діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх
вирощування;
РВ УМВС України в Кіровоградській області, сектор
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку районної
державної адміністрації
Протягом 2011-2015 років
проведення обстеження приміщень, перевірки рівня їх укріпленості, наявності охорони,
осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
РВ УМВС України в Кіровоградській
Голованівська центральна районна лікарня

області,

Постійно
необхідним устаткуванням Голованівську центральну районну лікарню для діагностики
станів сп’яніння;
Фінансове управління районної державної адміністрації,
Голованівська центральна районна лікарня
Протягом 2011-2015 років
розробку плану заходів щодо впровадження в навчальних закладах району всіх рівнів
спецкурсів, факультативів, спрямованих на формування у дітей та молоді позитивної
мотивації на здоровий спосіб життя та формування у дітей шкільного віку психологічного
імунітету до вживання наркотичних засобів;
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
передбачення у планах виховної роботи загальноосвітніх, професійно-технічних та
позашкільних навчальних закладів проведення профілактичних заходів серед дітей,
учнівської молоді щодо недопущення вживання психоактивних речовин;
Відділ освіти райдержадміністрації, професійно технічне
училище № 38
Протягом 2011-2015 років
підготовку відповідних фахівців у сфері первинної профілактики наркоманії;
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
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обов’язкове використання наявних національних та місцевих інформаційних ресурсів з
профілактики наркоманії у навчальних закладах району;
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
співпрацю з відповідними структурними підрозділами Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області щодо проведення інформаційно-просвітницьких
заходів серед учнівської молоді;
Відділ освіти райдержадміністрації,
технічне училище № 38

професійно-

Протягом 2011-2015 років
випуск та розміщення буклетів, плакатів, відео- та аудіо продукції з питань
профілактики наркоманії у молодіжному середовищі;
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, відділ у справах сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
наявність інформаційно-профілактичних матеріалів
наркотичних засобів в місцях масового відпочинку молоді.

із

запобігання

вживанню

РВ УМВС України в Кіровоградській області, служба у
справах дітей райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2011-2015 років
3. Здійснити:
комплексні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення джерел і перекриття
каналів надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів з аптечних закладів, інших місць їх зберігання та реалізації;
РВ УМВС України в Кіровоградській області
Протягом 2011-2015 років
розробку різних видів зовнішньої реклами та забезпечити тиражування інформаційнопросвітницьких матеріалів, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і
сильнодіючих лікарських препаратів, і забезпечити їх розповсюдження. Організувати
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інформаційно-роз’яснювальну роботу через друковані та аудіо засоби масової інформації
різних форм власності.
РВ УМВС України в Кіровоградській області, відділи
освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у справах дітей
райдержадміністрації, районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Голованівська центральна
районна лікарня
Протягом 2011-2015 років
4. Організувати:
створення в учнівських колективах групи волонтерів для впровадження програми
профілактики наркоманії «рівний-рівному» та проводити спеціальне навчання цих
волонтерів;
Відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, РВ УМВС України в
Кіровоградській області
Перше півріччя 2012 року,
надалі – постійно
висвітлення заходів, спрямованих на протидію наркоманії і злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у місцевих
засобах масової інформації під постійно діючими тематичними рубриками;
Голованівська центральна районна лікарня, сектор з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю
та у справах преси і інформації апарату районної
державної адміністрації
Протягом 2011-2015 років
навчання
вчителів-тренерів
по
впровадженню
превентивних
проектів
«Рівний-рівному», «Школа проти СНІДу», проекту «ХОУП» на базі КОІППО ім. Василя
Сухомлинського та відділу освіти Голованівської райдержадміністрації;
Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2011-2015 років
створення тренінгового центру, спеціально обладнаного кабінету на базі опорного
закладу по впровадженню превентивних проектів «Рівний-рівному», «Школа проти
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СНІДу», проекту «ХОУП» у навчальних закладах Голованівського району;
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
проведення підготовки, підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної
роботи, вчителів з основ здоров’я, вчителів початкових класів, практичних психологів та
соціальних педагогів навчальних закладів з питань пропаганди здорового способу життя,
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед учнівської молоді;
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
проведення підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних
працівників навчальних закладів з питань пропаганди здорового способу життя,
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед учнівської молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2015 років
______________________

