
ПОЛОЖЕННЯ 

про  міський  комітет боротьби з наркоманією 

1. Міський комітет боротьби з наркоманією (надалі – Комітет) утворений з 

метою забезпечення спрямування і координації зусиль органів виконавчої 

влади і громадських організацій міста для боротьби з наркоманією, як 

соціальним явищем. 

2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної  Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Національної 

координаційної ради боротьби з наркоманією, розпорядженнями обласної 

державної адміністрації, а також цим Положенням. Комітет 

підпорядковується Національній координаційній раді боротьби з 

наркоманією при Кабінеті Міністрів України та міському голові. 

3. Основним завданням Комітету є: 

- розроблення заходів щодо забезпечення реалізації державної політики та 

контролю за вживанням наркотиків в місті ; 

- координація діяльності зацікавлених органів виконавчої влади та 

громадських організацій з питань протидії зловживанням наркотичними 

засобами та їх незаконному обігу; 

- організація підготовки та виконання програм запобігання незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вживання 

яких перебуває під контролем; 

- вироблення пропозицій про організацію симпозіумів, конференцій тощо  

та здійснення заходів щодо співробітництва у питаннях контролю за 

вживанням наркотиків; 

- організація підготовки та внесення в  установленому порядку пропозицій 

про вдосконалення законодавчих та інших нормативів актів, спрямованих на 

протидію зловживанням наркотичними засобами та їх незаконному обігу; 

4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань: 

- забезпечує здійснення комплексного аналізу стану, пов’язаного з обігом 

наркотичних засобів в місті, та контролю дотриманням органами виконавчої 

влади законів України, постанов Верховної  Ради  України, указів і 

розпорядженнь Президента України, актів Кабінету Міністрів України з 

питань боротьби із зловживаннями наркотичними засобами та їх незаконним 

обігом; 

- заслуховує на своїх засіданнях посадових осіб органів виконавчої влади, 

голів комітетів по боротьбі з наркоманією; 



 

- запрошує у державних, громадських та інших організацій і посадових осіб 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для її діяльності; 

 - бере участь у роботі органів виконавчої влади, міжвідомчих рад з питань, 

що належать до їх компетенції; 

 - утворює у разі потреби експертні комісії, залучає фахівців до проведення 

експертиз, досліджень проблем протидії зловживанням наркотичними 

засобами та їх незаконному обігу. 

5. Комітет має право: 

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

організацій, установ, інших юридичних осіб незалежно від форм власності, а 

також від громадських організацій інформацію, необхідну для виконання 

завдань, покладених на Комітет; 

 - заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів 

виконавчої влади з питань, що належать до відання Комітету;  

 - створювати робочі групи, тимчасові творчі колективи для підготовки 

пропозиції з питань боротьби проти незаконного виробництва наркотичних 

засобів і психотропних речовин, зловживання  наркотиками і їх незаконного 

обігу. 

6. Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади. Органами місцевого 

самоврядування , а також з відповідними органами інших держав та 

міжнародних організацій. 

7. Комітет створюється у складі голови, заступників голови, секретаря та 

членів з числа керівників працівників органів виконавчої влади, організацій, 

установ, провідних вчених та висококваліфікованих фахівців-практиків, 

представників громадських організацій. 

Персональний склад Комітету затверджує міський голова. 

8. Комітет самостійно визначає порядок своєї діяльності, регламент роботи, 

проводить  у разі потреби засідання, але не рідше одного разу на квартал. 

Комітет правомочний вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не 

менше двох третин його членів. 



Рішення на засіданнях Комітету приймаються простою більшістю голосів 

присутніх членів Комітету. 

До роботи Комітету у разі потреби можуть залучатися посадові особи 

державних органів, що не входять до його складу. 

9. Рішення Комітету  оформляються у вигляді протоколів, висновків, 

рекомендацій та пропозицій. 

Рішення Комітету, прийняті у межах його компетенції, є обов’язковими 

для розгляду органами виконавчої влади. 

 

 

 

 Керуючий справами міськвиконкому     Андрій Лис 

 

 


