Інформація про стан виконання
«Програми протидії вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок
здорового способу життя на 2017-2020 роки» за 2019 рік
№
п/п

1.1.

Назва заходу

Відповідальні

Виконано

1. Інформаційно-просвітницька робота серед торгівельних закладів та населення щодо відповідальності за
продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім та вживання їх неповнолітніми.
Проведення
інформаційно- Департамент освіти та
Департаментом освіти та науки Івано-Франківської
просвітницької роботи серед науки.
міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами
батьків (осіб, що їх заміняють)
на постійній основі плануються та проводяться
на
батьківських
зборах
інформаційно-просвітницькі заходи серед батьків, осіб,
(семінари, тренінги, лекції).
що їх замінюють, щодо шкідливості вживання
алкогольних та наркотичних речовин дітьми, заборони
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
неповнолітнім.
З 20 по 27 листопада 2019 року у закладах загальної
середньої освіти проведено батьківські збори «Негативні
прояви поведінки в учнівському середовищі».
На виконання «Програми протидії вживання алкогольних
та тютюнових виробів неповнолітніми та формування
навичок здорового способу життя» 12.11.2019 року,
19.11.2019 року, 26.11.2019 року, 03.12.2019 року та
10.12.2019 року Дитячо-юнацьким пластовим центром та
Центром практичної психології та соціальної роботи
Департаменту освіти та науки спільно з Міським центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за
підтримки Департаменту молодіжної політики та спорту
проведено тренінги для батьків м. Івано-Франківська
щодо формування навичок відповідального батьківства,
розуміння причин та наслідків поведінки дитини на тему:
«Навички постановки цілей та планування».

1.2.

1.3.

1.4.

Проведення роз’яснювальної
роботи через засоби масової
інформації з власниками та
працівниками торгівельних і
розважальних закладів, що
здійснюють
реалізацію
алкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів щодо
заборони їх продажу дітям, а
також про відповідальність за
порушення законодавства.
Організація та проведення
тренінгів для батьків школярів
міста
про
шкідливість
вживання алкоголю.

Сектор ювенальної
превенції
управління
превентивної
діяльності
ГУ НП в ІваноФранківській
області.

В рамках здійснення перевірок торгових закладів
працівниками відділу ювенальної превенції управління
превентивної діяльності проводиться роз’яснювальна
робота з суб’єктами підприємницької діяльності з метою
недопущення випадків продажу алкоголю неповнолітнім
та відповідальності за порушення законодавства.
Поширюється інформаційна продукція «Відповідальність
починається з мене».

Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська.

09 березня, 23 березня, 12 листопада, 19 листопада,
26 листопада, 03 грудня, 10 грудня, 17 грудня, 24 грудня
2019 року дитячо-юнацьким пластовим центром
організовано та проведено семінари для батьків
(65 учасників) на тему: «Щастя дитини в руках щасливих
батьків» із формування навичок
відповідального
батьківства.
В рамках проведення пластового табору «Куди зникло
море» 10 липня - 18 липня у с. Гриньків Рожнятівського
району (18 учасників) були проведенні тренінги щодо
шкідливості вживання алкоголю, організації змістовного
дозвілля.
18 квітня 2019 року організовано та проведено семінар
для батьків «Пластові методи в сімейному вихованні»
(12 учасників).
З 28 жовтня - 01 листопада 2019 року організовано та
проведено сімейний табір «Осінні канікули» в с. Гута
Богородчанського району (11 батьків).

Проведення
інформаційнопросвітницької акції «Правила
загальні – відповідальність
особиста!» до Дня спільних

Служба у справах дітей
виконавчого комітету
Івано-Франківської
міської ради.

Працівниками служби у справах дітей 20 листопада 2019
року в День спільних дій в інтересах дітей спільно з
стажерами проєкту «Молодь і влада» проведено акцію
«Правила загальні – відповідальність спільна».

дій в інтересах дітей 20
листопада
(анкетування
працівників
торгівлі
та
покупців), Міжнародного Дня
захисту дітей
1 червня.
Інформаційні
виступи
за
участю
підприємців та
продавців щодо недопущення
продажу
алкоголю
та
тютюнових
виробів
неповнолітнім.
Проведення
інструктажів з продавцями
торгових
закладів
із
врученням
інформаційних
буклетів із списком штрафних
санкцій
передбачених
законодавством за продаж
алкогольних
напоїв
неповнолітнім.

Управління
Працівниками управління економічного та інтеграційного
економічного та
розвитку
проводиться
постійна
профілактичноінтеграційного
роз’яснювальна робота з власниками та керівниками
розвитку;
закладів торгівлі і громадського харчування щодо
Міський центр
недопущення реалізації алкогольних, слабоалкогольних
соціальних служб для
напоїв та тютюнових виробів особам, що не досягли
сім'ї, дітей та молоді;
18 років.
Управління патрульної Представниками міського центру соціальних служб для
поліції
сім’ї, дітей та молоді здійснено інформування
у м. Івано-Франківську; підприємців
про
відповідальність
за
продаж
Рух за тверезість життя неповнолітнім особам алкогольних напоїв та цигарок під
Івано-Франківської
час засідань ради підприємців.
архієпархії УГКЦ (за
Представниками патрульної поліції в ефірах місцевих
згодою);
телеканалів та під час різних зустрічей з батьками та
КП «Муніципальна
підприємцями постійно проводяться інформаційні
варта»;
виступи щодо недопущення продажу алкогольних та
Державна податкова
тютюнових виробів неповнолітнім та відповідальність у
інспекція у м. Івановипадках порушення чинних норм законодавства.
Франківську ГУ ДФС в
Івано-Франківській
області.
2. Промоційні кампанії щодо поширення тверезого способу життя, про заборону продажу алкоголю та тютюнових
виробів неповнолітнім, антиалкогольна та антитютюнова соціальна реклама.
2.1. Розміщення
інформаційних Департамент освіти та
У закладах загальної середньої освіти на інформаційних
матеріалів щодо пропаганди науки.
стендах розміщено та оновлено інформацію щодо
здорового способу життя на
пропаганди здорового способу життя, ризиків вживання
інформаційних
стендах
алкогольних та наркотичних речовин, тютюнопаління, в
навчальних закладів та їх
шкільних бібліотеках проведено виставки літератури з
1.5.

щомісячне оновлення.

2.2.

Виготовлення
та
друк
інформаційних
матеріалів.
Поширення серед учнівської
молоді міста інформаційного
матеріалу для профілактичної
роботи
щодо
вживання
наркотичних
речовин,
алкоголю та тютюнокуріння.

Управління патрульної
поліції
у м. Івано-Франківську
спільно з місцевими та
регіональними ЗМІ;
Міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
Міська дитяча клінічна
лікарня;
Обласний
наркологічний
диспансер;
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської

даної тематики, на сайті Департаменту освіти та науки,
закладів загальної середньої освіти висвітлюються
інформаційно-просвітницькі матеріали.
У закладах загальної середньої освіти працівниками
психологічної служби спільно з Радою учнівського
самоврядування впродовж вересня-грудня 2019 року
підготовлено та поширено серед школярів тематичні
шкільні стіннівки, підготовлено пам’ятки з профілактики
наркоманії, ВІЛ/СНІДу для учнів. Працівниками Центру
практичної психології та соціальної роботи Департаменту
освіти та науки розроблено методичні пам’ятки про
шкідливість та вплив на організм дитини наркотичних
речовин для батьків, педагогів, які було передано в
заклади загальної середньої освіти. Спільно з соціальними
педагогами створено блог «Соціальний педагог» на
інтернет-платформі Google+, де постійно оновлюється
інформація щодо пропаганди здорового способу життя та
шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин на
організм підлітків та учнівської молоді.
В рамках проведення МЦСССДМ інформаційнопросвітницьких акцій до Всесвітнього Дня боротьби з
СНІДом та дня пам’яті людей, які померли від СНІДу
поширено 450 інформаційно-профілактичних матеріалів
щодо вживання наркотичних речовин, алкоголю та
тютюнокуріння.
Обласним наркологічним диспансером виготовлено та
поширюється серед учнівської молоді та батьків
друковані матеріали для профілактичної роботи щодо
вживання
наркотичних
речовин,
алкоголю
та
тютюнопаління.
Управлінням охорони здоров’я розповсюджувались
інформаційно-просвітницькі матеріали серед молоді,
шляхом роздачі флаєрів інформативного характеру на
тему: «Алкоголізм», «Наркоманія», «Тютюнопаління» та

архієпархії УГКЦ (за
згодою).

2.3.

2.4.

2.5.

Періодичне
виготовлення Управління патрульної
інформаційних відеороликів поліції
та їх ротація на місцевих у м. Івано-Франківську
телеканалах,
соціальних спільно з місцевими та
мережах.
регіональними ЗМІ;
Міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
Проект «Молодь і
влада»;
ТРК «Вежа».
Періодичне
виготовлення Управління патрульної
соціальних аудіороликів та їх поліції
ротація в ефірі місцевих у м. Івано-Франківську
радіостанцій.
спільно з місцевими та
регіональними ЗМІ;
ТРК «Вежа»
Періодичне розміщення на
біл-бордах соціальної реклами
щодо пропаганди здорового
способу життя, тверезості.

Департамент
молодіжної політики та
спорту;
Управління патрульної
поліції
у м. Івано-Франківську
спільно з місцевими та
регіональними ЗМІ;

висвітлення тематичної інформації у соціальній мережі
Фейсбук та сайті 0342.
Рухом «За тверезість життя» Івано-Франківської
архиєпархії УГКЦ виготовлено та активно поширюється
буклет про важливість чесноти тверезості та шкоди
алкоголю серед учнів шкіл міста.
Патрульною поліцією виготовлено соціальний ролик на
тему: «Вибір є завжди» спрямований на популяризацію
здорового способу життя, який впродовж 2019 року
виходив в ефір місцевих телеканалів.
В ефірі телерадіокомпанії «Вежа» здійснюється
періодична трансляція відеороликів про шкідливість
вживання алкоголю та наслідки алкогольного сп’яніння.
МЦСССДМ за участі «Теплих Іграшок» відзнято та
розповсюджено в соціальних мережах відеоролик «Цінуй
життя» щодо профілактики негативних явищ.
Патрульною поліцією спільно з місцевими радіостанціями
виготовлено соціальний аудіоролик, який систематично
транслюється в ефірах місцевих радіостанцій, зокрема:
ТРК «Вежа», «Західний полюс», «UA Карпати».
Тверезницькі ідеї несе авторська програма О.Третяк
«Європейський вектор» про зміни в суспільстві та
ставлення людей до свого здоров’я, зокрема ведення
здорового способу життя.
В рамках реалізації Програми Департаментом молодіжної
політики та спорту згідно поданих пропозицій суб’єктів
відповідальних за реалізацію Програми виготовлено
20 біл-бордів, які несуть інформацію про наслідки
вживання алкоголю та популяризацію здорового способу
життя.
За сприяння департаменту містобудування, архітектури та
культурної спадщини зазначені біл-борди активно

Міський центр
розміщуються на вулицях міста.
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
Департамент
містобудування,
архітектури та
культурної спадщини;
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою);
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).
2.6. Запровадження
в
роботі Служба оперативного
За ініціативи Департаменту молодіжної політики та
служби
оперативного реагування (15-80)
спорту в роботу служби оперативного реагування
реагування
послуги
включено послугу інформування про випадки продажу
інформування про випадки
алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям.
продажу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів дітям.
3. Пропагування тверезості, протидія вживанню алкоголю та тютюну серед населення та неповнолітніх зокрема.
3.1. Проведення у навчально- КП «Муніципальна
Впродовж звітного періоду
працівниками КП
виховних
закладах
міні- Варта».
«Муніципальна варта» проведено 30 профілактичних
тренінгів, семінарів, виступів з
бесід з неповнолітніми особами, що розпивали алкогольні
використанням
аудіо
та
напої в публічних місцях та 46 профілактичних бесід з
відеотехніки і оперативнонеповнолітніми особами, що курили у не відведених для
профілактичних заходів з
цього місцях.
метою протидії вживання та
поширення
алкоголю
та
тютюнових виробів серед
школярів,
із
залученням
учасників бойових дій (АТО).

3.2

3.3

3.4

Виступи у засобах масової Департамент
інформації щодо пропаганди молодіжної політики і
тверезого способу життя.
спорту;
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою);
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).
Поширення в засобах масової Міська дитяча клінічна
інформації
та соціальних лікарня.
мережах
інформаційних
матеріалів про шкідливість
алкоголю та тютюнопаління
для дітей, підлітків та молоді.

Проведення
щорічних
конкурсів соціальної реклами
на тему «Переваги тверезого
життя».

Департамент
молодіжної політики і
спорту;
Міський центр
соціальних служб для

Впродовж 2019 року за участі суб’єктів відповідальних за
реалізацію Програми здійснено ряд інформаційних
виступів на місцевих телерадіокомпаніях, зокрема:
ОТБ «Галичина», ТРК «Вежа», «канал 402», ТРК «РАІ»,
«UA Карпати».
Здійснено публікації в місцевих інтернет виданнях про
реалізацію Програми, зокрема: «Західний кур'єр», агенція
новин «Galka.if.ua», ТРК «РАІ», «Firtka.if.ua», «Галицький
Кореспондент», «Версії if.ua», «Репортер», «Бліц-інфо»,
«WestNews» та мережі Facebook.
Тематична інформація періодично висвітлюється в
соціальній мережі Facebook на сторінці «Міська дитяча
поліклініка».
З 31.05.2019 по 30.06.2019 року до Всесвітнього Дня без
тютюну серед дітей підліткового віку в «Клініці дружній
до молоді» постійно проводились бесіди про шкідливість
тютюнопаління. Серед дітей підліткового віку 8-9 класів
проводились круглі столи на тему: «Психічне здоров’я в
світлі шкідливості тютюнопаління на організм дітей
підліткового віку».
26.06.2019 року у Міжнародний день боротьби з
наркоманією, та незаконним обігом наркотиків,
проведено лекцію на тему: «Психічне здоров’я в світлі
шкідливості впливу алкоголю, тютюнопаління та
наркотиків на організм дітей підліткового віку».
21.11.2019 року у Міжнародний день не куріння, серед
підлітків було проведено опитування «Що потрібно знати
про шкідливість нікотину»
З 18 листопада по 29 листопада 2019 року в закладах
загальної середньої освіти міста відбувався конкурс
дитячих малюнків на тему: «Ми за тверезе життя»
організований Департаментом молодіжної політики та
спорту спільно з Департаментом освіти та науки.

3.5.

сім’ї, дітей та молоді;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою);
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою).
Випуск і поширення прес- Департамент освіти та
бюлетенів.
науки.

3.6.

Створення
і
трансляція Департамент
соціального
ролика
із молодіжної політики та
визначними
особистостями спорту.
міста щодо пропагування
здорового способу життя.

3.7.

Проведення
презентацій
пластової методики виховання
вчителям та учням шкіл міста
з
метою
пропагування
тверезості, протидії вживання
алкоголю.

Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий

Участь у конкурсі взяло 87 конкурсних робіт, які
оцінювалися у двох номінаціях, зокрема:
● за результатами оцінки журі;
 інтернет-голосування на сторінці «Тверезий
Франківськ».
Кращі роботи були відзначені та нагороджені цінними
подарунками від міського голови.
Радою
учнівського
самоврядуванням
спільно
з
заступниками директорів з виховної роботи, класними
керівниками, працівниками психологічної служби у
закладах було підготовлено та розповсюджено серед
школярів 6-11 класів листівки, пам’ятки та інформаційні
буклети з питань здорового способу життя, профілактики
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу:
«ВІЛ/СНІД, попередження та профілактика», «Це
стосується кожного», членами шкільних наркопостів
організовано випуск санбюлетнів «Обери здоров’я!»,
«Палити – здоров’ю шкодити», «Куріння вбиває», «Від
чарки до злочину – один крок».
За ініціативи Департаменту молодіжної політики та
спорту створено соціальні ролики «Скажи ТАК!
Здоровому способу життя» та «Вибір є завжди».
Впродовж 2019 року трансляція роликів відбувалася в
прямих ефірах на місцевих телеканалах, зокрема: ТРК
«Вежа», ТРК «РАІ» та ОТБ «Галичина»
Впродовж 2019 року були проведенні презентації
пластової методики виховання в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу
(50 учасників), СШ №1, ЗШ № 4, ЗШ № 6, ЗШ № 7, ЗШ
№ 10, СШ № 11, ЗШ №12, ЗШ № 16, ЗШ№17, ЗШ №28,
гімназія № 2, НВК «Школа-гімназія № 3», ПМЛ для учнів

3.8.

Проведення тренінгів для
учнів шкіл міста щодо
формування
навичок
здорового способу життя.

3.9.

Проведення
пластових
спартакіад як пропаганди
здорового способу життя.

3.10. Проведення
спортивних
змагань
між
командами
патрульних та школярів.

центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.

7-9 класів (390 учасників), вищому професійному
училищі № 13, вищому художньому професійному
училищі,
Івано-Франківському
професійному
політехнічному ліцеї (75 учасників).

Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.
Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.
Управління патрульної
поліції у
м. Івано-Франківську.

У грудні 2019 року організовано та проведено тренінги
«Формування навичок здорового способу життя. Як
сказати «Ні» шкідливим звичкам» на базі дитячоюнацького пластового центру для учнівської молоді семи
загальноосвітніх шкіл, зокрема ПМЛ, НВК «Школагімназія №3», ЗШ № 2, СШ № 11, ЗШ № 17, ЗШ № 18,
ЗШ № 19 (охоплено 140 учнів).

3.11. Поширення інформації у ЗМІ Управління патрульної
про
особисті
приклади поліції у
патрульних,
які
ведуть м. Івано-Франківську.
здоровий спосіб життя.

Дитячо-юнацьким пластовим центром впродовж 2019
року проведено ряд спортивних заходів, зокрема:
24 березня новацька спартакіада, 150 учасників;
13 квітня «Біжи з Пластом, біжи», 120 учасників;
08 червня та 13 жовтня велоперегони в міському парку
ім. Т. Шевченка, 160 учасників;
26-27 жовтня новацька спартакіада, 86 учасників;
17-19 листопада юнацька спартакіада, 300 учасників.
Працівниками патрульної поліції Івано-Франківської
області в літній період на базі закладів оздоровлення та
відпочинку проводились спортивні змагання, під час яких
наголошувалось неповнолітнім про здорове дозвілля.
Працівники управління патрульної поліції в ІваноФранківській області взяли участь у радіопередачі
«Твережі на вежі», де розповіли про особистий досвід
тверезого життя та його переваги.

3.12. Проведення загальноміських
акцій до Дня здоров'я та Дня
боротьби з тютюнопалінням
(«Поміняй
цигарку
на
цукерку»),
флешмобів,
виставок.

Департамент
молодіжної політики та
спорту;
Міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки;
Управління патрульної
поліції у
м. Івано-Франківську;
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою);
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).

5 вересня Департаментом молодіжної політики та спорту
спільно з КП «Муніципальна Варта» організовано
вуличну акцію під назвою «Відповідальність» в рамках
реалізації «Програми протидії вживання алкогольних та
тютюнових виробів неповнолітнім та формування
навичок здорового способу життя».
Мета акції полягала у застереженні до продажу
алкоголю і тютюну неповнолітнім, інформуванні та
роз'ясненні суб'єктам підприємницької діяльності про
відповідальність
за
порушення
норм
чинного
законодавства, а також прав самих підприємців.
Місцем проведення акції став залізничний вокзал міста,
де зосереджена велика кількість торгових закладів, які
серед основного асортименту реалізовують в тому числі
алкоголь і тютюн.
Варто відзначити, що акція отримала схвальні відгуки у
самих власників торгових закладів, а велика кількість
питань від них засвідчила про ефективність такого роду
превентивного заходу.
Кожен заклад отримав пластикову табличку, яка має на
меті інформування неповнолітніх, що тут працюють
відповідальні та поінформовані продавці.
20 грудня 2019 року Департаментом спільно з відділом
ювенальної превенції управління превентивної діяльності
ГУ НП в Івано-Франківській області та ГО «Принцип +»
втретє організовано вуличну акцію під назвою
«Відповідальність».
Впродовж 2019 року Івано-Франківським МЦСССДМ
спільно з партнерами соціальної роботи проведено міські
інформаційно-профілактичні акції до Дня пам’яті людей,
які померли від СНІДу та дня боротьби зі СНІДом. На
акціях надано консультації щодо здорового способу
життя, профілактики ВІЛ, розповсюджено засоби
профілактики та інформаційні матеріали.

3.13. Проведення та організація
щорічного концерту відомих
артистів, які ведуть тверезий
спосіб життя.

3.14. Проведення щорічної науковопрактичної конференції на
тему: «Формування тверезого
способу життя в сім’ї та
суспільстві» в м. ІваноФранківську та врахування в
роботі
рекомендацій
викладених в резолюції за
підсумками конференції.

Департамент
молодіжної політики і
спорту;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).
Департамент
молодіжної політики та
спорту;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).

3.15. Відзначення 3 жовтня як «Дня Департамент
тверезості».
молодіжної політики та
спорту;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).

Зазначений пункт не вдалося реалізувати у 2019 році у
зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Зазначений пункт не вдалося реалізувати у 2019 році у
зв’язку з недостатнім фінансуванням.

3 жовтня 2019 року Департаментом молодіжної політики
та спорту спільно з відділом ювенальної превенції ГУ НП
в області та ГО «Принцип+» організовано вуличну акцію
під назвою «Відповідальність» з нагоди відзначення
всесвітнього Дня тверезості.
Акція проходила у середмісті та мала на меті застерегти
суб’єктів підприємницької діяльності від продажу
алкоголю і тютюну неповнолітнім, а також інформуванні
про відповідальність за порушення норм чинного
законодавства.
4. Робота щодо виявлення фактів продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім, інформування про зазначені
випадки.
4.1. Здійснення
заходів
з КП «Муніципальна
Працівниками КП «Муніципальна варта» за звітний
виявлення
порушень Варта»;
період виявлено 7 фактів продажу алкогольних та
антиалкогольного
Сектор ювенальної
тютюнових виробів неповнолітнім. За даними фактами
законодавства в закладах превенції
працівниками КП «Муніципальна варта» складено
торгівлі
та
громадського управління
протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2

харчування
місцях.

4.2.

4.3.

і

громадських превентивної
діяльності ГУ НП в
Івано-Франківській
області.

Забезпечення
діяльності
робочої групи з виявлення
фактів продажу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
дітям в м. Івано-Франківську.

Департамент
молодіжної політики та
спорту;
КП «Муніципальна
Варта;
Сектор ювенальної
превенції
управління
превентивної
діяльності
ГУ НП в ІваноФранківській області;
Департамент освіти та
науки;
Управління патрульної
поліції у
м. Івано-Франківську.
Вручення
відповідальним Департамент
продавцям
спеціального молодіжної політики та
нагрудного значка із надписом спорту.
«Я не продаю алкоголь і
тютюн
неповнолітнім»,
вручення
таблички
із
надписом «Алкоголь і тютюн
неповнолітнім не продаємо»

ст. 156 КУпАП.
За результатами проведених перевірок впродовж
2019 року працівниками сектору ювенальної превенції
управління превентивної діяльності Івано-Франківського
відділу поліції ГУНП в області було виявлено та
задокументовано 9 фактів продажу неповнолітнім особам
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Розпорядженням міського голови від 04.01.2017 року
№ 2-р створено робочу групу з виявлення фактів продажу
алкогольних та тютюнових виробів дітям в м. ІваноФранківську з метою посилення відповідальності
дорослих за втягування неповнолітніх до вживання
алкоголю, тютюнопаління, а також популяризації
здорового способу життя.
Впродовж 2019 року здійснено 12 рейдів під час яких
виявлено 15 закладів, де здійснювався продаж алкоголю
неповнолітнім.
Працівниками
відділу
ювенальної
превенції ГУ НП та КП «Муніципальна варта» складено
адміністративні протоколи, які спрямовано на розгляд
адміністративної комісії та державної податкової
інспекції у м. Івано-Франківськ ГУ ДФС для вжиття
відповідних
штрафних
санкцій
за
порушення
законодавства.
Департаментом молодіжної політики та спорту
виготовлено пластикові таблички розміром 9х27 см. із
надписом «Тут не здійснюють продаж алкогольних і
тютюнових виробів неповнолітнім», які поширюються
серед торгових закладів міста.
Під час проведення профілактичних заходів з продавцями
магазинів останнім вручаються спеціальні нагрудні
значки із надписом «Я не продаю алкоголь і тютюн
неповнолітнім».

4.4.

4.5.

5.1.

Сприяння
у
наближенні Сектор ювенальної
На основі аналізу адміністративних правопорушень до
маршрутів
патрулювання превенції
найбільш вірогідних місць, де збираються підлітки та
нарядів поліції (на основі управління
вживають
алкогольні
напої
здійснювались
аналізу
адміністративних превентивної
відпрацювання щодо виявлення та недопущення фактів
правопорушень,
учинених діяльності
продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім.
дітьми)
до
найбільш ГУ НП в Івановірогідних
місць,
де Франківській
збираються
підлітки
та області.
вживають алкогольні напої
(щомісячно).
Забезпечення за всіма фактами Сектор ювенальної
Усі протоколи складені за статтею 156 (2) Кодексу
виявлених
порушень
у превенції
України
про
адміністративні
правопорушення
діяльності
культурно- управління
направляються на розгляд адміністративної комісії для
розважальних та торгівельних превентивної
вжиття штрафних санкцій по відношенню до продавців,
закладів, інших закладів та діяльності
які здійснюють продаж алкоголю неповнолітнім.
установ
невідкладного ГУ НП в ІваноЗа підсумками адміністративної комісії усі матеріали
надсилання
належно Франківській
направляються до державної фіскальної служби в м.
оформлених
подань
до області.
Івано-Франківськ.
уповноважених
та
компетентних
правоохоронних
органів,
органів
місцевого
самоврядування для усунення
причин
та
умов,
що
призводять до їх учинення, та
вжиття
заходів
впливу
стосовно винних осіб, а також
обмеження їх роботи в нічний
час.
5. Висвітлення фактів продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім в ЗМІ.
Створення
та
постійне Департамент
Усі відзняті матеріали в рамках діяльності робочої групи
адміністрування
у молодіжної політики та розміщуються на сторінці «Тверезий Франківськ» у
відеохостингу «You Tube» спорту;
мережі Facebook.
каналу
для
розміщення ТРК «Вежа»

відзнятих матеріалів
з
фактами продажу алкоголю і
тютюну неповнолітнім та
пропаганди здорового способу
життя.
5.2.

Участь представників ЗМІ у Департамент
складі робочої групи та молодіжної політики та
висвітлення її діяльності.
спорту;
ТРК «Вежа»;
видання «Західний
кур'єр»;
агенція новин
«Galka.if.ua»;
ТРК «РАІ».

До роботи з виявлення фактів продажу алкоголю та
тютюну неповнолітнім активно залучаються засоби
масової інформації для інформування громадськості про
встановлені правопорушення.

5.3.

Висвітлення у засобах масової
інформації та відомчих сайтах
даних
про
вжиті
профілактичні
заходи
працівниками
підпорядкованих
відділів,
підрозділів з попередження
пияцтва серед неповнолітніх,
та формування
здорового
способу життя.

У соціальній мережі Facebook створено групу «Тверезий
Франківськ», яку постійно наповнюють та адмініструють
працівники Департаменту молодіжної політики та спорту
з метою інформування про проведену робочою групою
діяльність. Відкрито електронну адресу на яку може
звернутися будь який бажаючий свідомий мешканець
міста із повідомленням про заклади торгівлі, де
допускається продаж алкоголю неповнолітнім.
Усі структурні підрозділи відповідальні за виконання
програми періодично розміщують на своїх інтернетресурсах інформацію щодо попередження вживання
алкоголю і тютюну неповнолітніми та пропагування
здорового способу життя.

Департамент
молодіжної політики та
спорту;
КП «Муніципальна
Варта»;
Сектор ювенальної
превенції
управління
превентивної
діяльності
ГУ НП в ІваноФранківській області;
Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий

6.1.

6.
Проведення виховної роботи з
дітьми,
юнацтвом
та допризовною молоддю, яка

центр
м. Івано-Франківська;
Міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
Департамент освіти та
науки;
Управління патрульної
поліції у
м. Івано-Франківську;
Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку;
Служба у справах дітей
виконавчого комітету
Івано-Франківської
міської ради;
Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою);
Міська дитяча клінічна
лікарня;
Проект «Молодь і
влада»;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).
Залучення неповнолітніх до активного, змістовного дозвілля.
Департамент освіти та
З метою виховання в учнівської молоді поваги до
науки;
захисників Вітчизни, морально-психологічної готовності
КП «Муніципальна
до збройного захисту Департаментом освіти та науки

базується
на героїчних варта».
традиціях
українського
козацтва
та на прикладах
звитяги і мужності сучасних
захисників України з метою
виховання
поваги
до захисників
Вітчизни,
морально-психологічної
готовності
до збройного
захисту
територіальної
цілісності
та суверенітету
України.

6.2.

Залучення молоді до занять Департамент
фізичною
культурою
і молодіжної політики та
спортом у спортивних клубах спорту.
за місцем проживання та в
спортивних секціях дитячо-

організовано та проведено:
1 січня 2020 року з нагоди 111-ї річниці від Дня
народження Степана Бандери та 10-річчя створення
Центру патріотичного виховання учнівської молоді ім.
Степана Бандери педагоги та вихованці закладу провели
захід «Зійшла зоря бандерівської ери», урочистості
почалися з передачі Вифлеємського вогню, який винесли
пластуни станиці Івано-Франківська та Стрия. Освітяни
міста взяли участь у загальноміській ході та Віче з нагоди
111-ї річниці від Дня народження Степана Бандери.
24 грудня 2019 року в Центрі патріотичного виховання
учнівської молоді імені Степана Бандери відбувся урок
історичної пам’яті «В’ячеслав Чорновіл: сила духу і
віри».
17 грудня в рамках проведення профорієнтаційної роботи
в актовій залі Івано-Франківської ЗШ № 10 відбулась
зустріч старшокласників з представником міського
військового комісаріату капітаном Шевченком Тарасом
Івановичем та представником одного з найкращих
військових вишів України – Національної академії
Сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного (м.
Львів) капітаном Вересом Святославом Юрійовичем.
5 грудня в Івано-Франківській ЗШ № 21 проведено міські
змагання з військово-прикладних видів спорту серед
учнів 10-11 класів ЗЗСО м. Івано-Франківська, присвячені
28-й річниці створення Збройних Сил України. Школярі
взяли участь у 5 етапах змагань: стрільбі з пневматичної
гвинтівки, підтягуванні на перекладені, збірці-розбірці
АК, спорядженні магазину АК набоями.
За звітний рік проведено та підтримано понад 385 заходів
різних рівнів, зокрема: 37 міжнародних турнірів та
змагань; 68 Всеукраїнських змагань; 284 міських змагань.

6.3.

6.4.

6.5.

юнацьких спортивних шкіл.
Організація та проведення
пластових теренових ігор,
змагань,
конкурсів
для
учнівської молоді.

Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.

Організація та проведення Станиця Івановишкільних наметових таборів Франківськ Пласту –
«Свято весни».
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.
Організація та проведення Станиця Іванолітніх вишкільно-оздоровчих Франківськ Пласту –
пластових таборів.
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та

Впродовж 2019 року для учнівської молоді організовано
та проведено:
- 02 лютого теренова гра «Пам'ятай про Крути»,
40 учасників;
- 16 лютого інтелектуальний змаг «Останнє дупло»,
20 учасників;
- 20 лютого змаг для учнів шкіл міста до Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні 75 учнів;
- 04 травня теренова гра «Таємниці Станіславівської
фортеці» для учнів шкіл міста, 136 учнів;
- 16 червня підсумковий тереновий змаг, 76 учасників;
- 02 листопада теренова гра «Листопадовий зрив»,
90 учасників;
- 21-22 грудня настільні ігри, 56 учасників.
Організовано та проведено 17 – 19 травня 2019 року у
с. Курипів Галицького району вишкільний наметовий
табір «Свято Весни». Учасниками табору були 100
пластунів із м. Івано-Франківська.

Організовано та проведено 7 пластових таборів
(316 учасників). Пластові табори відбувалися в м. Яремче,
с. Гриньків Рожнятівського району, с. Луквиця
Богородчанського району, с. Бубнище Болехівської
міської ради, с. Заліщики, Тернопільської області.

6.6.

6.7.

науки.
Організація та проведення Станиця Іванопластових благодійних балів.
Франківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Департамент освіти та
науки.
Організація та проведення:
Департамент освіти та
- Тематичних відпочинкових науки.
просвітницьких вечорів для
школярів;
- Екскурсій та подорожей;
- Днів здоров’я;
- Спортивних змагань;
- Інтелектуальних конкурсів та
вікторин.

Зазначений пункт не вдалося реалізувати у 2019 році у
зв’язку з недостатнім фінансуванням.

З 12 листопада 2019 року на базах плавальних басейнів
ЗШ № 18, 21, 22, 24, ЗШЛ № 23, які підпорядковуються
ДЮСШ № 2, розпочалися обов’язкові уроки плавання для
учнів 4-х класів усіх закладів загальної середньої освіти
міста (15 уроків). Четвертокласників навчають плавати
висококваліфіковані тренери-викладачі ДЮСШ № 2.
Другий рік поспіль Департамент освіти та науки ІваноФранківської міської ради спільно із ГО МФК
«Прикарпаття» організував проведення у закладах
загальної середньої освіти міста Івано-Франківська уроки
фізичної культури з елементами футболу, під час яких
професійні
гравці
клубу
демонстрували
свою
майстерність, навчали учнів вправного і бездоганного
володіння м’ячем, ділилися секретами технічних
прийомів.
З 2 до 6 грудня 2019 року на спортивних базах ЗШ № 21,
Ліцею № 23 ім. Р. Гурика та ЗШ № 25 відбулися змагання
із баскетболу 3х3 серед збірних команд учнів закладів
загальної середньої освіти. За першість у баскетболі 3х3
змагалися 18 команд серед юнаків та 16 команд серед
дівчат. У фінальному матчі, 06.12.2019 року, зустрілися
по 4 команди відповідно.

02-06 грудня 2019 року проведено змагання з баскетболу
3х3 серед збірних команд учнів 9-11 класів закладів
загальної середньої освіти.
6.8.

Сприяння
в
організації Міський центр
змістовного дозвілля дітей із соціальних служб для
сімей, які перебувають в сім’ї, дітей та молоді.
складних
життєвих
обставинах (залучення до
гурткової роботи, спортивних
секцій,
центру
інтелектуального розвитку та
відпочинку).

З метою організації змістовного дозвілля 277 дітей
пільгових категорій безкоштовно відвідали кінофільми в
кінотеатрі «Космос», 420 дітей - лялькові вистави
обласного академічного театру ляльок.
В Центрі систематично проводяться заходи та заняття з
арт-терапії з метою залучення дітей та батьків до
змістовного дозвілля. Впродовж 2019 року проведено 27
майстер-класів з декоративно-ужиткового мистецтва та
кулінарії, в яких взяли участь 193 дитини. До Дня міста
проведено ігротеки для дітей в мікрорайоні по вул.
Симоненка, 3Б.
В рамках проведення «Різдвяної школи» для дітей та
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
проведено 5 майстер-класів з кулінарії та декоративноприкладного мистецтва.
До Дня захисту прав дітей проведено майстер-клас з
приготування піци в піцерії «Фокаччо» для дітей із сімей
в складних життєвих обставинах.
До Дня сім’ї проведено екскурсійну поїздку в арт-груню
«Полонина перці» с. Яблуниця. В заході взяли участь
прийомні сім’ї та ДБСТ міста.
В рамках щорічної акції «Пізнаймо Україну разом» до
Дня Незалежності проведено екскурсійну поїздку в артгруню «Полонина перці» с. Яблуниця. В заході взяли
участь 45 дітей із сімей в складних життєвих обставинах,
учасників АТО.
До Дня знань проведено майстер-клас з етикету в ТзОВ
«Надія» та надано сертифікати на придбання шкільного
приладдя 50 дітям із сімей в складних життєвих
обставинах.

Десятеро дітей із сімей, які перебувають в СЖО взяли
участь в кіно-майстер-класі в Палаці Потоцьких.
Зазначений пункт не вдалося реалізувати у 2019 році у
зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Забезпечення
діяльності Рух за тверезість життя
дитячих таборів тверезості, Івано-Франківської
таборів
для
дітей архієпархії УГКЦ (за
алкозалежних батьків.
згодою).
6.10. Організація
уроків
із Управління патрульно
Патрульною
поліцією
Івано-Франківської
області
самооборони на базі УПП поліції у
проведено заняття із самозахисту для школярів на базі
(Юності, 23) та на базах шкіл. м. Івано-Франківську.
ЗШ №15.
7. Профілактична робота з дітьми та батьками щодо формування навичок здорового способу життя.
7.1. Проведення
правових Департамент освіти та
Департаментом освіти та науки, закладами загальної
кінолекторіїв.
науки.
середньої освіти було проведено заходи щодо правового
виховання дітей. 28 листопада 2019 року науки на базі
ЗШ № 16 проведено нараду керівників закладів загальної
середньої та професійно-технічної освіти за участю
керівника відділу ювенальної превенції Алли Бойчук,
регіонального представника Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини в Івано-Франківській області
Людмили Непийводи на тему «Протидія булінгу в
шкільному середовищі».
У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
упродовж 25.11.–10.12.2019 року у закладах загальної
середньої освіти м. Івано-Франківська проведено пресінформування учнів закладів загальної середньої освіти
про мету проведення щорічної акції «16 днів проти
насильства»; виставки малюнків (оформлення артстіни,
фотозони – на вибір) «Ми проти насильства в сім’ї», «В
обіймах друзів», «Мир навколо мене», «Щаслива сім’я –
без насильства»; виховні години в 1-11 класах «Я маю
право жити без насильства», «Зупини насильство». «Не
будь байдужим», «Здоров’я – найбільша цінність у житті»
(класні керівники – на вибір).
Працівниками психологічної служби закладів освіти
організовано та проведено перегляд відеороликів на тему:
6.9.

«Права і обов’язки дітей» для учнів 1-4 класів; тренінгові
заняття
«Профілактика
булінгу
в
учнівському
середовищі», «Світ без насильства», інтерактивні перерви
«Дітям про права»; організовано зустрічі учнів з
працівниками відділу ювенальної превенції, Національної
поліції, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, активістами правозахисних громадських
організацій щодо попередження насильства в сім’ї.
27 листопада 2019 року на базі ЗШ № 4 для соціальних
педагогів ЗЗСО проведено семінар-практикум «Взаємодія
соціального педагога, школи та сім’ї у розв’язанні
проблем виховання особистості».
11 грудня 2019 року для практичних психологів та
соціальних педагогів проведено
вебінар на тему:
«Діджиталізація
насильства:
сталкінг,
булінг,
порнопомства», до якого залучено експерта з
міжнародної організації Amnesty International Ukraine.
У ЗШ № 10 учнями 2-В, 6-А класів разом з членами
учнівського самоврядування під керівництвом заступника
директора з виховної роботи Петрик Л.П. знято
відеоролик «Разом проти насильства», проведено конкурс
дитячих малюнків та соціальної реклами «Зупинимо
насильство» для учнів 4-7 класів, конкурс плакатів
«Зупини насильство», перегляд відеороликів на тему:
«Права і обов’язки дітей», випуск радіогазети
«Попередження та протидія насильству в сім’ї».
У НВК «Школа-гімназія № 3» організовано виховний
захід для учнів 7-х класів «Профілактика насилля» у
співпраці з фахівцем соціальної роботи МЦСССДМ та
студентами ПНУ ім. В. Стефаника за спеціальністю
«Соціальна робота». У рамках акції студенти
продемонстрували театралізований перфоменс для учнів з
метою запобігання вчинення насильства.

13 грудня 2019 року у рамках Всеукраїнського тижня
права відбулась цікава зустріч творчої майстерні вчителів
правознавства та громадянської освіти з працівниками
обласної Ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури Івано-Франківської області.
13.12.2019 року на базі ЗШ № 21 Департаментом освіти та
науки спільно з відділом ювенальної превенції для учнів
9-11 класів закладів загальної середньої освіти проведено
інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри»,
який став яскравим фіналом Всеукраїнського тижня
права.
З метою реалізації плану заходів до Всеукраїнського
тижня права 12 грудня 2019 року членом Комітету
медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ,
адвокатом АБ «Якубовський та партнери» Олександром
Якубовським на базі Центру освітніх інновацій було
проведено міні-тренінг для учнівського самоврядування
м. Івано-Франківськ: «Права дитини у сфері охорони
здоров’я» присвячений правам і обов’язкам кожної
дитини нашої країни. Лідери шкіл не лише дізнались про
права і обов’язки, а й зрозуміли значущість таких
важливих документів як Декларація прав дитини та
Конвенція про права дитини. Дізнались про те, як закони
захищають і охороняють дітей у нашій країні.
11 грудня 2019 року учні 9-11 класів закладів загальної
середньої освіти м. Івано-Франківська взяли участь в
обласному четвертому брейн-рингу «Права людини»,
який відбувся на базі навчально-наукового юридичного
інституту
ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника» і проводився
спільно з Головним територіальним управлінням юстиції
в Івано-Франківській області.
10 грудня 2019 року у Всесвітній день прав людини, в
Ліцеї ім. В.Чорновола відбулось урочисте відкриття

7.2.

Організація
зустрічей
з Департамент освіти та
працівниками
науки.
наркодиспансеру,
лікарями,
спортсменами, громадськими
організаціями з метою ведення
профілактичної
роботи
з
дітьми.

7.3.

Проведення індивідуальної та
групової
просвітницькороз'яснювальної роботи з
школярами щодо ведення
тверезого способу життя.

Департамент освіти та
науки;
Міська дитяча клінічна
лікарня.

Всеукраїнського тижня права.
З метою забезпечення проведення просвітницької роботи
серед учнівської молоді з питань формування мотивації
до здорового способу життя і безпечної поведінки,
профілактики вживання наркотичних засобів у 2019-2020
навчальному році Департаментом освіти та науки спільно
з
управлінням
охорони
здоров’я,
обласним
наркологічним диспансером, головою станичної пластової
старшини Пласт НСОУ укладено графіки проведення
лекцій та тренінгів для учнів закладів загальної середньої
освіти.
З 6 листопада 2019 року до 11 грудня 2019 року
працівниками Центру практичної психології та соціальної
роботи Департаменту освіти та науки спільно з
департаментом
молодіжної
політики
та
спорту
організовано та проведено конкурс дитячих малюнків
«Ми за тверезе життя».
На конкурс було представлено 87 робіт учнів із закладів
загальної середньої освіти та професійної освіти.
2 грудня 2019 року на базі Центру патріотичного
виховання ім. Степана Бандери відбувся круглий стіл для
лідерів учнівського самоврядування на тему: «Збережи
себе: скажи СНІДу – НІ!» Мета круглого столу привернути
увагу
до
проблеми
бурхливого
розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні, підвищити по
інформованість учнівської молоді про небезпеку ВІЛ та
про можливості попередження інфікування.
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у закладах
загальної середньої освіти проведено інтерактивні
заняття, тренінгові заняття, відверті розмови та бесіди з
школярами, виховні години з відео переглядом «Що таке
ВІЛ/СНІД», відеолекторії «Станція призначення –
ЖИТТЯ», перегляди відеофільму з профілактики
ВІЛ/СНІДу «Обніми мене».

7.4.

Проведення виховних годин. Департамент освіти та
Анкетування учнів та батьків. науки.

7.5.

Проведення в сім'ях, які
перебувають
в
складних
життєвих
обставинах
інформаційно-профілактичних
заходів щодо недопущення
вживання алкогольних напоїв
та
тютюнових
виробів
неповнолітніми та ведення
здорового способу життя,
виявлення та документування
протиправної
діяльності
батьків,
які
неналежно
виконують свої обов’язки з
виховання дітей, зловживають

Міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
Сектор ювенальної
превенції
управління
превентивної
діяльності
ГУ НП в ІваноФранківській області.

24.10.2019 року соціальні педагоги закладів освіти міста
взяли участь у Міжнародній конференції «ВІЛ/СНІД –
міський феномен».
В кожній загальноосвітній школі міста медичними
працівниками СП «МДП» проводиться профілактично
роз’яснювальна робота, щодо формування здорового
способу життя. (Цикл лекцій згідно річного навчального
плану).
Просвітницько-профілактична робота з батьківською
громадськістю здійснювалась через виступи на
батьківських зборах та стендову інформацію за темами:
«Як допомогти дитині зберегти здоров’я», «Пропаганда
здорового способу життя, профілактика шкідливих
звичок», «За здоровий спосіб життя». З метою
профілактики поширення вживання неповнолітніми
наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та
тютюнопаління організовано та проведено батьківські
збори для батьків учнів 7-11 класів закладів загальної
середньої освіти із залученням медичних працівників,
шкільних офіцерів поліції. Охоплено понад 2000 батьків.
Впродовж 2019 року в 137 сім'ях фахівцями із соціальної
роботи
проведено
інформаційні
бесіди
щодо
недопущення вживання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів неповнолітніми та ведення здорового способу
життя. МЦСССДМ співпрацює з ОНД з питань
консультування та лікування осіб, які мають
алкозалежність.
МЦСССДМ спільно з ПЛАСТ Івано-Франківська для
батьків міста проведено 4 тренінгові заняття щодо
формування навичок відповідального батьківства,
розуміння причин та наслідків поведінки дітей.

7.6.

7.7.

7.8.

алкогольними
напоями,
доводять дітей до стану
сп’яніння.
Проведення у школах уроку Департамент освіти та
«Тверезе життя».
науки;
Івано-Франківський
університет права імені
Короля Данила
Галицького (за згодою).

Організація
екскурсій
до
наркологічного
диспансеру
учнями шкіл міста та наочна
демонстрація
наслідків
вживання
алкоголю
та
тютюну.

Станиця ІваноФранківськ Пласту –
Національної
скаутської організації
України, дитячоюнацький пластовий
центр
м. Івано-Франківська;
Обласний
наркологічний
диспансер (за згодою).
Реалізація з неповнолітніми (в Міський центр
т.ч., які перебувають у соціальних служб для
конфлікті
з
законом) сім’ї, дітей та молоді.
профілактичних програм щодо
ведення здорового способу
життя.

В рамках Програми в м. Івано-Франківську вперше в
Україні започатковано цикл уроків «Тверезого життя» в
загальноосвітніх навчальних закладах міста ІваноФранківська.
Впродовж звітного періоду зазначеними уроками
охоплено близько 40 навчальних закладів.
До організації та проведення уроків залучено відомих
людей міста, які на власному прикладі довели, що можна
бути успішним без вживання алкоголю, представників
патрульної поліції, спортсменів та духовенства.
Представниками обласного наркологічного диспансеру
проводяться лекції для учнів загальноосвітніх навчальних
закладів міста Івано-Франківська щодо наслідків
вживання алкоголю та тютюнових виробів.

В рамках діяльності Центру відвідування для
неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом,
проводилась індивідуальна робота з 9 неповнолітніми та
їх батьками. Для неповнолітніх проведено соціальнопрофілактичні групові заходи: «Права дитини та як
захистити свої права» за програмою «Будуймо майбутнє
разом»; заняття з профілактики негативних явищ в
молодіжному середовищі «Крок за кроком», бесіда
«Основи толерантності», індивідуальні заняття за
програмою «Життєві навички».

7.9.

Організація та проведення Управління патрульної
щотижневих
зустрічей поліції в
шкільних офіцерів поліції у м. Івано-Франківську.
школах з школярами та їхніми
батьками.

7.10. На базі МДКЛ, зокрема
«Клініки дружньої до молоді»
здійснювати
виявлення
підлітків групи ризику по
тютюнозалежності
і
алкогольній залежності та
проводити бесіди з метою
попередження даних проблем
серед молоді.
7.11. Проведення місій тверезості
на парафіях, підприємствах та
започаткування Золотої книги
тверезості.
7.12. Проведення профілактичнороз'яснювальної роботи та
семінарів за участю медичних
працівників, серед батьків, та
батьківських комітетів шкіл,
щодо профілактики вживання
алкоголю та інших ПАР серед
підлітків та молоді міста.
8.1.

Міська дитяча клінічна
лікарня.

Рух за тверезість життя
Івано-Франківської
архієпархії УГКЦ (за
згодою).
Обласний
наркологічний
диспансер (за згодою).

Патрульною
поліцією
Івано-Франківської
області
регулярно проводяться профілактичні бесіди з учнями
шкіл міста та їх батьками під час батьківських зборів.
Особливу увагу патрульні акцентують на відповідальності
батьків за не належне виховання дітей та попередження
шкідливих звичок.
На базі СП «МДП», зокрема «Клініки дружньої до
молоді» сформовані та постійно оновлюються групи
ризику підлітків по тютюно,- та алкогольній залежності.
З метою попередження даних проблем серед молоді
впродовж року проводяться бесіди та лекції.

Впродовж звітного періоду проведено місії тверезості у
с. Ганусівка та с. Опришівці Івано-Франківської міської
ради.
Фахівцями
обласного
наркологічного
диспансеру
систематично
проводиться
профілактичнороз’яснювальна робота та семінари за участю медичних
працівників серед батьків, батьківських комітетів шкіл та
підлітків, щодо профілактики вживання алкоголю.

8. Інші заходи Програми.
Кошти, отримані внаслідок Фінансове управління.
На виконання заходів Програми у 2019 році було
притягнення
до
виділено 49 тисяч гривень.
відповідальності за порушення
правил вживання й продажу
алкогольних та тютюнових
виробів
спрямувати
на

8.2.

реалізацію заходів Програми.
При розгляді питань щодо
надання та погодження на
розташування
торгових
майданчиків,
погодження
режиму роботи враховувати
допущені
суб’єктами
господарської
діяльності
порушення у сфері реалізації
алкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів дітям.

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку;
Комісія з організації
сезонної торгівлі.

Управлінням економічного та інтеграційного розвитку
вживаються
відповідні
заходи
до
суб’єктів
господарювання, які порушують правила господарської
діяльності в тому числі відмови у наданні дозволів на
розміщення літніх майданчиків згідно наданої інформації
робочою групою з питань виявлення продажу алкоголю
неповнолітнім.

