
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_______________                                                                                                   №________

                                                                 м. Лиман

Про  затвердження  плану   заходів  з

реалізації  Регіональної  програми  з

профілактики  правопорушень,

протидії  поширенню  наркоманії,

боротьби  з  незаконним  обігом

наркотичних  засобів,  психотропних

речовин та прекурсорів на території

Лиманської об'єднаної територіальної

громади на 2020-2021 роки

З  метою  сприяння  реалізації  державної  політики  щодо  наркотиків,  що

формується на засадах інтегрованого і збалансованого підходу до зменшення обсягу

пропонування наркотиків, що знаходяться в незаконному обігу, та зниження попиту на

них,  подолання  наркоманії  як  небезпечного  соціального  явища,  на  виконання

розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної

військово-цивільної  адміністрації  від  28.12.2019  №1512/5-19  “Про  затвердження

Регіональної  програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії,

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в

Донецькій області на 2019-2021 роки”, керуючись п. 2 ст. 38, ст. 40 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.        Затвердити план заходів (далі-План заходів) з реалізації Регіональної програми

з  профілактики  правопорушень,  протидії  поширенню  наркоманії,  боротьби  з

незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів  на

території  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2020-2021  роки

(додається).

2.      Координаційне  забезпечення  щодо  виконання  цього  рішення  покласти  на

Лиманський міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лиманської

міської ради (Слєпцов)  (далі-Координатор).

3.        Виконавцям Плану заходів, в межах повноважень, забезпечити їх реалізацію  та

щокварталу, до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та щороку до 20

січня  року,  наступного  за  звітним  роком,  надавати  Координатору  інформацію  про

виконання Плану заходів.



4. Координатору щокварталу, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та

щороку  до   01  лютого  року,  наступного  за  звітним  роком,  надавати  Головному

управлінню Національної  поліції  в Донецькій області   інформацію про  виконання

Плану заходів. 

5.    Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  керуючого  справами

виконавчого комітету Лиманської міської ради  (Малого).

Міський голова                                            П.Ф.Цимідан

                                        



 "ЗАТВЕРДЖЕНО"

                                             рішення 

                                                                                                    виконавчого комітету

                                                                              __________№_____

ПЛАН 

заходів з реалізації Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки

№

з/п
Найменування заходу

Строк

виконання

Відповідальні за

виконання

1 2 3 4

1. Проведення комплексних

спеціальних  та  профілактичних

заходів,  спрямованих  на

запобігання  надходженню

наркотичних  засобів  і

психотропних  речовин  до

навчальних закладів

2020-2021

роки

Управління освіти молоді

та  спорту  Лиманської

міської  ради,  Лиманське

ВП  Слов'янського  ВП

ГУНП  в  Донецькій

області 

2. Проведення  профілактичних

рейдів  з  метою   попередження

дитячої   безпритульності  та

негативних  проявів  у  дитячому

середовищі

2020-2021

роки

Управління освіти молоді

та  спорту  Лиманської

міської  ради,  ЛМ

ЦСССДМ,  Служба  у

справах дітей Лиманської

міської  ради,  Лиманське

ВП  Слов'янського  ВП

ГУНП  в  Донецькій

області 

3. Відпрацювання  барів,  кафе,

дискотек   тощо  з  метою

недопущення використання

розважальних  закладів  та  місць

проведення  дозвілля  в  якості

осередків розповсюдження

наркотичних  засобів  та

психотропних  речовин,  а  також

профілактичні  рейди  з  метою

запобігання  виникненню

негативних явищ у  молодіжному

середовищі

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в Донецькій області

4. Проведення  нарад  і  семінарів  з

проблем пропаганди здорового

способу  життя  та  протидії

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в  Донецькій  області,



злочинності,  пов’язаної  з

незаконним  обігом  наркотичних

засобів, психотропних речовин та

прекурсорів  серед  дітей  та

учнівської молоді

Управління освіти молоді

та  спорту  Лиманської

міської  ради,  ЛМ

ЦСССДМ,  Лиманський

центр  медико-санітарної

допомоги  ім.  М.І.

Лядукіна,  КНП

”Лиманська  центральна

районна лікарня”

5. Проведення  інформаційних,

профілактичних,   мистецьких

акцій,  в  тому  числі  до

Всесвітнього  дня  боротьби  із

зловживанням наркотиків та їх

незаконним  обігом,  Всесвітнього

дня боротьби зі СНІДом, зокрема,

лекцій,  тренінгів  для  учнівської

та студентської молоді; конкурсів

малюнків, коміксів на кращу

соціальну  рекламу  та  організації

виставок робіт учасників

2020-2021

роки

Лиманське  відділення

поліції Слов'янського ВП

ГУНП  в  Донецькій

області,  Управління

освіти  молоді  та  спорту

Лиманської  міської  ради,

ЛМ  ЦСССДМ,  Відділ

культури  та  туризму

Лиманської міської ради,

Лиманський  центр

медико-санітарної

допомоги  ім.  М.І.

Лядукіна,  КНП

”Лиманська  центральна

районна  лікарня”,  Центр

соціально-психологічної

реабілітації  дітей  м.

Лиман

6. Організація  системи  заходів

дієвої первинної профілактики

серед дітей, учнівської та

студентської молоді, проведення

роз'яснювальної роботи і

пропагування  здорового  способу

життя

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в  Донецькій  області,

Управління освіти молоді

та  спорту  Лиманської

міської  ради,  ЛМ

ЦСССДМ,  Відділ

культури  та  туризму

Лиманської міської ради,

Лиманський  центр

медико-санітарної

допомоги  ім.  М.І.

Лядукіна,  КНП

”Лиманська  центральна

районна  лікарня”,  Центр

соціально-психологічної

реабілітації  дітей  м.

Лиман



8. Організація  та  проведення

заходів,  спрямованих  на

виявлення місць збуту наркотиків,

і затримання осіб, підозрюваних у

розповсюдженні  наркотичних

засобів;  встановлення  та

припинення  діяльності  щодо

організації  або  утримання  місць

для  незаконного  вживання,

виробництва  чи  виготовлення

наркотичних  засобів,

психотропних  речовин  або  їх

аналогів; встановлення  осіб,  які

схиляють   інших  осіб  до

вживання  наркотичних  засобів,

психотропних  речовин  або  їх

аналогів, особливо неповнолітніх

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в Донецькій області

9. Здійснення  заходів  з  метою

активізації  роботи  щодо

боротьби   з  незаконним  обігом

наркотичних  засобів,

психотропних  речовин,  їх

аналогів  та  прекурсорів,

виявлення  та  перекриття  каналів

їх надходження

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в Донецькій області

10.
Проведення інформаційної 

роботи з формування у 

споживачів ін’єкційних 

наркотиків навичок безпечної 

поведінки, усвідомлення ризику 

зараження ВІЛ-інфекцією та 

відповідальності за власне 

здоров’я

2020-2021

роки

КНП  “Лиманська

центральна  районна

лікарня”

11.
Забезпечення інформування 

населення з питань формування 

та реалізації державної політики 

щодо наркотиків

2020-2021

роки

Лиманське  ВП

Слов'янського  ВП ГУНП

в Донецькій області,  ЛМ

ЦСССДМ,  КНП

“Лиманська  центральна

районна лікарня”

Керуючий справами                                                                                Р.О. Малий


