
Звіт про виконання «Програми протидії вживання алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок здорового 

способу життя на 2021-2024 роки» у 2021 році. 

 

З метою профілактики правопорушень серед дітей, підвищення 

ефективності реалізації державної політики у сфері профілактики вживання 

алкоголю та тютюнових виробів неповнолітніми, зменшення шкідливого впливу 

алкоголю на підростаюче покоління, пропаганди та популяризації ідей тверезого 

способу життя як основи та ключової складової до побудови здорової нації 

Департаментом розроблено «Програму протидії вживання алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок здорового способу 

життя на 2021-2024 роки», яка була затверджена на сесії Івано-Франківської 

міської ради (рішення від 24.12.2020 року № 347-3). 

У зв'язку із збільшенням кількості різноманітних соціальних мереж та 

месенджерів зросла і кількість забороненого контенту із пропозицією придбання 

наркотичних речовин в середовищі підлітків та молоді, яка відображається у 

якості графічної реклами на фасадах житлових будинків, огорожах та інших 

будівлях комунальної власності.        

 Зважаючи на вищезазначене 15 січня 2021 року за ініціативи Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради спільно з 

Службою у справах дітей, ГО «Принцип+» та ГО «Сокіл свободи» організовано 

вуличну акцію під назвою – «Цінуй життя» по знищенню наркотичної реклами.

 26 лютого 2021 року за ініціативи Департаменту молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради спільно з відділом ювенальної превенції 

Івано-Франківського районного управління поліції та ГО «Молодіжна Свобода» 

організовано вуличну акцію під назвою – «Молодь за майбутнє без наркотиків».

 24 травня уже втретє у 2021 році проведено акцію по знищенню 

наркореклами.           

 25 червня на вулицях міста, зокрема в мікрорайоні «БАМ» проведено 

четверту за ліком вуличну акцію по знищенню наркотичної реклами, яка 

відображена в графічних написах на фасадах житлових будинків та об'єктах 

приватної та комунальної власності.       

 У лютому 2021 року в рамках реалізації вищезазначеної програми та з 

метою привернення уваги суспільства до проблеми наркореклами і заклику до її 

самовільного знищення за участі зіркових спортсменів міста було знято 

соціальний ролик під назвою: «Будьте уважні до своїх дітей, адже прихована 

небезпека зовсім поруч».         

 В закладах загальної середньої освіти міста спільно з Департаментом 

освіти та науки, а також небайдужими громадськими активістами, 

спортсменами, поліцейськими та представниками духовенства організовано 

проведення «Уроків тверезого життя».      

 Впродовж навчального періоду 2020-2021 років зазначеними уроками 

охоплено 28 закладів загальної середньої освіти міста та охоплено понад 2 тисячі 

учнів.  

Спільно з Департаментом освіти та науки проведено загальноміський конкурс 

малюнків на тему: «БУДЬ ВІЛЬНИМ – ЖИВИ ТВЕРЕЗО» для учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти, який 

https://www.facebook.com/molodizhnasvodobaif/?__cft__%5b0%5d=AZUWBgmUK3L5Kf6rdkVl49Y9_ynKe4Ww20ZD2jW-VIx0n5Tma8wluM7lLF9tHxDk-iEBRElWXwqkwj5M7GQyxBMGScpoU8BiqfuHj_qUImitmESW9kEHJs1UzjJvSknq261k1gFmMv-uw-0JuEd1FYviBE8z_6zK_1eX-ifHYeLNJQRGg8wE2YSxTMki2gO5MwI&__tn__=kK-R


тривав з 15 листопада до 03 грудня 2021 року.      

 В рамках конкурсу визначено 3 призові місця за результатами голосування 

журі та 3 призові місця за результатами онлайн-голосування на фейсбук-сторінці 

«Тверезий Франківськ». Участь в конкурсі прийняли 171 учасник.  

 З метою зменшення вживання алкоголю в середовищі неповнолітніх, 

формування свідомого ставлення за його реалізацію серед підприємців, а також 

популяризації здорового способу життя, розпорядженням міського голови від 

17.03.2021 року № 120-р створено робочу групу з виявлення фактів продажу 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння неповнолітнім в Івано-Франківській міській 

територіальній громаді.         

 В період з січня по грудень 2021 року Сектором ювенальної превенції 

відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 

складено 37 протоколів за статтею 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами), зокрема продаж 

алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.     

 За інформацією адміністративної комісії виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради до адміністративної відповідальності притягнуто 16 

осіб та накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 105 400 гривень. 

 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. Було відкрито електронну адресу на яку може звернутися будь який 

бажаючий свідомий мешканець міста із повідомленням про заклади торгівлі, де 

допускається продаж алкоголю неповнолітнім.      

 Усі відзняті матеріали в рамках діяльності робочої групи були розміщені 

на сторінці «Тверезий Франківськ» у мережі Facebook.    

 До роботи з виявлення фактів продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім 

активно залучалися засоби масової інформації для інформування громадськості 

про встановлені правопорушення.        

 За інформацією Департаменту освіти та науки в умовах карантину та 

дистанційного навчання класними керівниками спільно з працівниками 

психологічної служби проведено для учнів та батьків онлайн-консультування 

щодо формування навичок відповідального батьківства, розуміння причин та 

наслідків поведінки дитини «Негативні прояви поведінки в  учнівському 

середовищі». Впродовж року працівниками психологічної служби на базі 

закладів освіти проведено практикуми для батьків «Мистецтво бути батьками»; 

діяли «Школа батьківського зростання» та «Школа батьківської ефективності».

 З метою профілактики поширення вживання неповнолітніми наркотичних 

речовин, розпивання алкогольних напоїв та тютюнопаління організовано та 

проведено батьківські збори для батьків учнів 7-11 класів ЗЗСО із залученням 

медичних працівників, шкільних офіцерів поліції. Упродовж року 

просвітницько-профілактичними заходами щодо пропаганди здорового способу 

життя було охоплено понад 9300 батьків.       

 У закладах загальної середньої освіти на інформаційних стендах, а в 



умовах дистанційного навчання на сторінках шкільних сайтів, офіційних 

сторінках у мережі Фейсбук розміщено та оновлено інформацію щодо 

пропаганди здорового способу життя, ризиків вживання алкогольних та 

наркотичних речовин, тютюнопаління, в шкільних бібліотеках проведено 

виставки літератури з даної тематики, на сайті Департаменту освіти та науки, 

закладів загальної середньої освіти висвітлюються інформаційно-просвітницькі 

матеріали.             

 У закладах загальної середньої освіти працівниками психологічної служби 

підготовлено та поширено серед школярів тематичні шкільні стіннівки, 

підготовлено пам’ятки з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу для учнів, всі 

матеріали поширено у класних вайбер-групах.  

Центром психологічної служби у мережі Фейсбук створено групу 

«Психологічна служба Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради». У групі опубліковано тематичні матеріали для батьків, педагогів та 

працівників психологічної служби по роботі з дітьми, створено рубрики «У 

батьківську скарбничку», «Батькам на замітку», «Ідеї для дозвілля вихідного 

дня». У період дистанційного навчання та карантинних обмежень функціонували 

класні батьківські вайбер-групи, класні керівники та працівники психологічної 

служби поширювали інформацію для батьків щодо протидії вживання  

алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок 

здорового способу життя, батькам надавались індивідуальні та групові 

консультації. 

 В 74 сім'ях фахівцями із соціальної роботи МЦСССДМ проведено 

інформаційні бесіди щодо недопущення вживання алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів неповнолітніми та ведення здорового способу життя.  

Департаментом молодіжної політики та спорту виготовлено пластикові 

таблички розміром 9х27 см. із надписом «Тут не здійснюють продаж 

алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім», які активно поширювалися 

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». 

На основі аналізу адміністративних правопорушень до найбільш 

вірогідних місць, де збираються підлітки та вживають алкогольні напої 

здійснювались  відпрацювання  щодо виявлення та недопущення фактів продажу 

алкоголю та тютюну неповнолітнім. 

В червня 2021 року Службою у справах дітей проведено інформаційно-

просвітницьку акцію «Правила загальні – відповідальність особиста». 

Метою проведення акції є інформування мешканців міста про необхідність 

забезпечення партнерства для досягнення спільних цілей – дотримання простих 

правил для сторін – як представників торгівлі, так і кожного із покупців. Тільки 

дотримуючись їх можна не допустити продажу алкогольної продукції тим, кому 

ще не виповнилось 18 років.         

 Структурним підрозділом «Міська дитяча поліклініка» КНП «ЦПМ КДД 

ІФМР» та «Клінікою дружньою до молоді» активно поширювалися флаєри щодо 

шкідливості вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюнопаління серед 

учнівської молоді Івано-Франківської МТГ. 



В рамках Міжнародного тижня здоров’я підлітків лікарем підлітковим 

терапевтом, лікарями-педіатрами та психологом СП «МДП» підготовлено та 

висвітлено в мережі фейсбук наступні презентації: «Профілактика шкідливих 

звичок серед дітей та підлітків», «Шкідливість тютюнопаління для підлітків», 

«Психологічне здоров’я підлітків». 

В рамках «Школи молодої матері» періодично висвітлюється інформація 

на сторінці у фейсбук «Міська дитяча поліклініка» про згубний вплив алкоголю 

та нікотину на організм дітей та підлітків.      

 Лікарем підлітковим терапевтом СП «МДП» впродовж року проведено      

50 індивідуальних бесід щодо необхідності ведення здорового способу життя; 

сімейними лікарями КНП «ЦПМД ІФМР», лікарями-педіатрами, психологом 

«Клініки дружньої до молоді» періодично проводиться групова просвітницько-

роз’яснювальна робота із задекларованими підлітками та школярами щодо 

збереження здоров’я завдяки веденню тверезого способу життя, заняттям 

фізичною культурою та спортом.        

 На базі СП «МДП», зокрема «Клініки дружньої до молоді», КНП «ЦПМД 

ІФМР» сформовані та постійно оновлюються групи ризику підлітків по 

тютюнозалежності та алкогольній залежності з якими працюють сімейні 

лікарі/педіатри та психолог. 
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