
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЗА № 52 ВІД 16.02.2011 РОКУ “ПРО ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ 
КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ПОШИРЕННЮ НАРКОМАНІЇ, БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ В 
М. УЖГОРОДІ НА 2011-2015 РОКИ”  

Відділами у справах сім’ї та молоді, охорони здоров’я, управлінням  
освіти, службою у справах дітей, Ужгородським міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з відповідними відділами 
правоохоронних органів було проведено наступні заходи: 

 Надається всебічна підтримка та здійснюється методичне керівництво 
акціями, що проводяться молодіжними організаціями, направленими на 
боротьбу із наркоманією та алкоголізмом, залучення молоді до здорового 
способу життя – “Молодь – проти наркотиків”, “Молодь – за здоровий спосіб 
життя”, “Здорова молодь, здорове місто, здорове майбутнє” тощо.  

Спільно з асоціацією студентів-юристів по школах міста проведено 
правові семінари із старшокласниками з питань відповідальності за 
вживання, виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів. 

Систематично здійснюється інформаційно-просвітницька робота 
спрямована на формування правової свідомості молоді. Протягом 2011 року 
розповсюджено 300 примірників тематичних інформаційних листівок «Якщо 
тобі виповнилося 16..». Надруковано статті «Зворотній зв'язок», «Літній 
підробіток для школярів» у яких висвітлюються питання правового 
характеру для дітей та молоді, а також проведено дві право освітні зустрічі із 
громадськістю з нагоди Дня Конституції України та Дня Незалежності 
України. 
 Здійснюється взаємозвірка із відділом кримінальної міліції у справах 
дітей та ЗО наркологічним диспансером щодо обліку роботи з  
неповнолітніми та молоддю, які вживають наркотичні та інші психоактивні 
речовини. На даний час на обліку в обласному наркологічному диспансері  
знаходиться:  

СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ 
Кількість осіб, які 

перебувають на обліку  

НАРКОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ: 

Алкоголізм  

Всього осіб на обліку 1477 

НАРКОМАНІЯ  

Всього осіб на обліку 159 

ТОКСИКОМАНІЯ  

Всього осіб на обліку 5 
 
 



 
Щоквартально здійснювалась вулична соціально-профілактична робота, 
якою охоплено 76 осіб, і під час якої мешканцям міста надавались 
інформаційні та правові послуги спрямовані на формування здорового 
способу життя та правової свідомості. 
 Протягом 2011 року службою соціально-профілактичної роботи 
УМЦСССДМ надано 1300 інформаційних, медичних, юридичних, соціально-
педагогічних та психологічних послуг, якими охоплено 109 осіб, які 
вживають психоактивні речовини. Також, під час реалізації програм, 
залученими спеціалістами УМЦСССДМ обміняно 5910 одноразових 
шприців.  

 Крім профілактичних заходів, які здійснюються відділами та 
службами виконкому в напрямку пропаганди здорового способу життя, 
проводиться також робота й безпосередньо направлена на запобігання 
негативним явищам серед молоді: 

Відділами та службами виконкому, працівниками МУ УМВС 
проводяться рейди-перевірки по місцях масового відпочинку молоді, барів та 
кафе щодо виконання вимог законодавства про торгівлю спиртними напоями. 
Ведеться роз’яснювальна та попереджувальна робота щодо відповідальності 
за порушення даних вимог. В місцях торгівлі тютюновими виробами та 
алкогольними напоями перевіряється наявність заборонних об’яв щодо 
відпуску тютюнових виробів та алкогольних напоїв особам, які не досягли 
встановленого чинним законодавством віку.  

Тільки за 2011 року, за результатами 5-х рейдів-перевірок було 
складено 4 адмінпротоколів за продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.  

Представниками правоохоронних органів (ВКМСД та ВБНОН 
Ужгородського МУ УМВС) із залученням представників відповідних відділів 
виконкому проводяться спільні рейди по місцях масового відпочинку та 
дозвілля молоді (дискотек, барів, кафе тощо) з метою виявлення осіб, що 
вживають наркотичні засоби, однак, випадків вживання наркотичних та 
інших психоактивних речовин у громадських місцях під час проведення 
рейдів не зафіксовано. Відкрите вживання психоактивних речовин (особливо 
ін’єкційним шляхом та шляхом паління), молоддю у громадських місцях є 
виключним явищем. Як правило, вживання психоактивних речовин 
здійснюється в потаємних місцях (підвальні приміщення, сквери, парки 
тощо).  

Отже, основними передумовами проблем профілактики  
алкоголізму, наркоманії, незаконного обігу наркотичних речовин та 
прекурсорів виступають: 

- недостатній за якістю рівень профілактично-роз’яснювальної роботи 
серед молоді,  

- відсутність забезпечення молоді змістовним дозвіллям, особливо у 
літній та канікулярний час,  

- відсутність належної проінформованості та привернення уваги 
батьків,  



- недостатня кількість працівників та обсяги фінансування програм 
структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів, покликаних здійснювати превентивні заходи, направлені на 
запобігання поширенню вживання алкоголю та психоактивних речовин 
молоддю міста та іншої профілактичної, роз’яснювальної й 
пропагандистської роботи; 

- недостатній  рівень соціальної реклами, індивідуальної і групової 
роботи та інформування широкого загалу населення у даному напрямку.  

Пропонується: 
Залишити на контролі та продовжити виконання заходів даного 

рішення, а також додати наступними: 
Вжити заходів щодо посилення контролю за аптечними установами з 

питань відпуску не за медичним призначенням лікарських засобів, які містять 
психоактивні речовини.  

  Всебічно сприяти службі соціально-профілактичної роботи 
Ужгородського міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
для анонімного консультування осіб, які потрапили в алкогольну або 
наркотичну залежність. 

  Активізувати роз’яснювальну роботу серед суб’єктів підприємницької 
діяльності (особливо дрібних) щодо заборон незаконному продажу особам, які 
не досягли встановленого чинним законодавством віку тютюнових та 
алкогольних виробів. 

 

 

 

Начальник управління                                                                            А.Ю.Салай 
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