
РЕЗОЛЮЦІЯ 

за результатами круглого столу  

«Профілактика вживання психоактивних речовин серед підлітків та 

надання специфічної допомоги»  

 

11 березня 2019 року на базі Київської міської державної адміністрації відбувся 

круглий стіл, організаторами якого виступили ВБО «Конвіктус Україна» спільно з 

Центром психічного здоров`я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України та 

Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).Захід 

відбувся в рамках проекту «Партнерство заради натхнення, трансформації  та об’єднання 

для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ (PITCH)» та за+ підтримки МБФ «Альянс 

громадського здоров’я».  

Учасники: ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю 

МОЗ України», Київська міська наркологічна клінічна лікарня, ВБО «КОНВІКТУС 

УКРАЇНА», КНП «Київський міський центр громадського здоров’я», МБФ «Альянс 

громадського здоров`я», Національна поліція України, Київський міський центр 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені І.Зязюна НАПН України, представники громадських організацій, що реалізують 

проекти протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу за підтримки Глобального фонду та інших 

донорів, UNAIDS UKRAINE та інші зацікавлені сторони. 

Учасники круглого столу підтвердили, що спроби подолати загрози наркотичної 

експансії та вибудувати адекватні стосунки суспільства із наркозалежними громадянами-

підлітками тривають як у розвинутих країнах, так і у тих, що розвиваються. Не лишилася 

осторонь цієї проблематики й Україна.Наркоманія та наркозлочинність є суспільно 

небезпечними явищами, що потребують вжиття комплексних заходів задля мінімізації 

негативних наслідків.  

Було наголошено, що діалог, який вибудовується на платформі круглого столу є 

важливим кроком у вирішенні питання впровадження дієвої системи мінімізації шкоди від 

вживання наркотиків як у сфері охорони здоров’я, так і в забезпеченні суспільної безпеки.  

Учасники наголосили, що проблема залежності від психоактивних речовин (ПАР) 

складається з багатьох чинників і впливає на всі сфери життя як споживачів наркотиків, 

так і їх близького оточення, зокрема підлітків.  

Основним завданням є формування єдиного комплексного підходу, який включає 

первинну профілактику вживання ПАР, вторинну профілактику включно з стратегією 

зниження шкоди та створення лікувально-реабілітаційної системи, яка гарантується на 

сучасній науковій доказовій базі та кращих міжнародних практиках з метою поетапного 

повернення молодої людини, яка має залежність від психоактивних речовин, до 

суспільного життя.  

Під час круглого столу було обговореностратегічні напрями: 

1. План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо 

наркотиків до 2020 року в контексті впровадження заходів з профілактики 

наркозалежності та структуризації реабілітаційних програм. 

2. Дані офіційної статистики вживання ПАР дітьми та підлітками в м. Києвіта 

Київської області. Зроблено порівняльний аналіз. 

3. Досвід роботи з підлітками, які вживають ПАР. 



4. Профілактика наркозалежності та формування культури здорового способу 

життя в освіті дорослих. 

5. Громадське здоров’я: роль і місце у профілактиці вживання ПАР серед підлітків. 

6. Досвід впровадження програм серед підлітків груп ризику. 

7. Забезпечення психологічного супроводу реабілітаційних заходів та замісної 

підтримувальної терапії. 

8. Взаємодія поліції та громадських організацій у здійсненні профілактики 

наркозалежності серед підлітків. 

 

За результатами круглого столу учасники визначили необхідні інтервенції в Україні 

в контексті впливу на ранню залежність і надання специфічної допомоги наркозалежним 

підліткам на національному та регіональному рівнях: 

1. Розбудовувати співпрацю державного та недержавного сектору. 

2. Застосовувати комплексний підхід, який зможе дати рішучу відсіч зазначеним 

загрозам загальнодержавного масштабу, через міжвідомчу співпрацю. 

3. Переглянути нормативно-правові акти у необхідних інтервенціях в Україні в 

контексті впливу на ранню залежність і надання специфічної допомоги 

наркозалежним підліткам. 

4. Розробити і впровадити чітку програму профілактики, врахувати всі складові. 

5. Розробити та впровадити чіткі критерії та вимоги до діяльності реабілітаційних 

центрів з обов’язковим ліцензуванням та механізмом контролю за якістю 

надання послуг. 

6. Виробити заходи, які спрямовані на  зменшення стигматизації та посилення 

захисту підлітків, які проходять профілактичні заходи із вживання ПАР. 

7. Врахувати Ісландську модель профілактики вживання психоактивних речовин 

серед підлітків та надання специфічної допомоги. 

8. Визначити чіткі індикатори статистичних досліджень відповідно до 

Європейського моніторингового центру. 

9. Посилити роль медико-соціальних та реабілітаційних заходів у подоланні 

наркозалежності та профілактиці вживання психоактивних речовин серед 

підлітків. 

10. Побудувати результативну модель консультативного супроводу із 

стейкхолдерами: родина, близьке оточення, тощо. 

11. Створення інформаційної консультативної бази як платформи для обміну 

досвіду та супервізій. 

12. Проаналізувати портрет підлітка, який має залежність від вживання ПАР, в 

малих та великих містах. 

13. Сприяти розвитку неформальної освіти підлітків у питаннях залежності та 

здорового способу життя. 

14. Удосконалити базу з надання послуг та сприяти її поширенню з метою 

обізнаності підлітків та всіх учасників процесу надання допомоги. 

15. Створити платформу інформування із акцентом на зміні думки громади «від 

каральної парадигми до захисту прав», «вживання ПАР – це хвороба»: на 

національному та регіональному рівні. 

16. Долучитись до вже існуючого інформаційного Хабу. 



17. Наповнити українську Інтернет мережу спеціальним контентом з профілактики 

вживання психоактивних речовин серед підлітків та надання специфічних 

послуг. 

18. Посилити роботу з профілактики на регіональному рівні відповідно до 

регіонального плану профілактики вживання психоактивних речовин серед 

підлітків та надання специфічної допомоги. 

19. Сприяти обізнаності журналістів, які висвітлюють дану тематику, та  

впровадити тренінгові програми.  

20. Надалі сприяти та підтримувати створення стаціонарного відділення у місті 

Києві. 

21. Впроваджувати загальнодержавні та локальні профілактичні та роз’яснювальні 

заходи, направлені на гуманне ставлення до наркоспоживачів та подолання 

стигматизації в наркології. 

 

 

 Лише в такому разі Державі вдасться взяти під контроль вживання наркотичних 

засобів у немедичних цілях та домогтися повернення наркозалежних осіб із лав соціально 

неадаптованих осіб до повноцінного функціонування в межах суспільства. 

 

 
 

 

 

 

 


