Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 червня 2020 року
м.Бурштин

№ 05/97-20

Про інформацію щодо виконання
Комплексної програми профілактики
і запобігання поширення пияцтва
та алкоголізму серед населення
м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки
На виконання рішення Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від
29.01.2020 №31.2/88-20 «Про депутатський запит Т. Сенчини», заслухавши інформацію
Про виконання Комплексної програми профілактики і запобігання поширення пияцтва
та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка за період 2017-2019 років,
відповідно до ст.ст.21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламенту роботи міської ради, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію комісії з питань
гуманітарної політики, міська рада
вирішила:
1. Інформацію щодо виконання Комплексної програми профілактики і запобігання
поширення пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка за період
2017-2020 років, у частині виконання заходів 2017 - 2019 років включно – взяти до
відома.
2. Співвиконавцям Програми не пізніше 01 лютого 2021 року подати інформацію про
виконання заходів Комплексної програми профілактики і запобігання поширення
пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка за 2020 рік.
3. Організаційному відділу міської ради (О.Александрів) забезпечити оприлюднення
даного рішення на офіційному сайті Бурштинської міської ради.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови
Надію Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики Ірину Мазур.

Міський голова

Роксолана Джура

Інформація щодо виконання Комплексної програми профілактики і
запобігання поширення пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та
с.Вигівка за період 2017-2020 років, у частині виконання заходів 2017 - 2019 років
включно:
Рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 27.01.2017
року № 06/22-17 затверджено Комплексну програму профілактики і запобігання
поширення пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020
роки.
Відповідно до Заходів про виконання програми відділ освіти і науки Бурштинської
міської ради, служба у справах дітей Бурштинської міської ради, відділ молоді та спорту
міської ради, КО «Бурштинська центральна міська лікарня», Районний відділ поліції
впродовж 2017-2020 років здійснювали заходи з профілактики і запобігання поширення
пияцтва та алкоголізму серед населення, особливо молоді, виявлення порушень
антиалкогольного законодавства в закладах торгівлі та громадського харчування і в
громадських місцях.
Структурні підрозділи міської ради скерували інформацію про виконання
Коплексної програми, кожен зокрема, в тій частині, що стосується їхньої роботи за період
2017-2019 років. Міська рада направила запит начальнику Тисменицького відділу поліції
Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області щодо заходів,
що були здійснені Поліцією з метою профілактики і запобігання поширення пияцтва та
алкоголізму серед населення на території
Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області, однак відповіді не отримано.
Відповідно до поданої інформації міському голові про виконання заходів
Програми відділом освіти і науки Бурштинської міської ради Івано-Франківської
області №131/01-16 від 24.02.2020 р. на виконання п.10 «Заходів Комплексної програми
профілактики і запобігання поширення пияцтва та алкоголізму серед населення м.
Бурштин та с. Вигівки на 2017-2020 роки» затверджених рішенням Бурштинської міської
ради від 27.01.2017 року №06/22-17 в закладах загальної середньої освіти міста велась
постійна профілактична та освітня робота
класними керівниками, практичними
психологами, вчителями предмету «Основи здоров’я».
Впродовж 2017 року педагогами використовувалися різноманітні форми роботи:

анкетування, індивідуальні та колективнібесіди;

заходи шкільних медичних сестер;

відкриті уроки для учнів та учителів.
У 2018 році у закладах проводились:

бібліотечні виставки, матеріали інтернету;

конкурси малюнків про здоровий спосіб життя;

проводились батьківські збори про шкідливі звички і як їх розпізнати.
У 2019 році практичними психологами та соціальними педагогами вивчались умови
проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах та працювали з
учнями даної категорії в питаннях захисту прав дітей;
- запрошувались медичні працівники та представники правоохоронних органів на спільні
засідання «круглих столів» серед педагогів, батьків та учнів для роз’яснення наслідків
вживання алкоголю неповнолітніми молодими людьми.

Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради проінформував,
що на виконання плану заходів Програми «Про затвердження Комплексної
програми профілактики і запобігання поширення пияцтва та алкоголізму серед
населення м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 – 2020 роки» проведено наступні заходи:
Пункт 6: Вишкільний табір «Новобранець» на тему «Здоровий дух – основа
патріотизму» лектор Андрій Федорняк? депутат міської ради м. Бурштин, червень 2017.
Табір «Нам пора для України жить» – лекція «Наше майбутнє без шкідливих
звичок» лектор Євген Романишин, член обласної організації «Просвіта», липень 2017.
Молодіжно – вишкільний табір «Гарт», тема «Обери здоровий спосіб життя»
лектор Віталій Ковтун, травень 2018.
Табір – місія «Відкрий своє серце» лекція на тему «Сучасна мода одна – Здоров’я!»
липень 2019.
Участь молоді Бурштина в всеукраїнській молодіжній прощі до с. Крилос в рамках,
якої відбулася катехитично-виховна година «Здорова родина - основа здорового
суспільства», серпень 2017.
Молодіжна проща до с. Унів тема: «Захисти життя», травень 2018.
Участь молоді міста в Всеукраїнській молодіжній прощі в м. Перемишляни, де
відбулись науки на тему «Духовне здоров’я», жовтень 2019.
Пункт 7: Презентація відеоролика в навчальних закладах міста «Здоровий Я –
здорова Україна», травень 2017.
Цикл просвітницьких лекцій ГО «Рух за життя» в навчальних закладах міста на
тему «Обери здоровий спосіб життя!» (модератор Мирослав Возняк), березень 2017.
Участь молоді міста в міжнародній конференції на тему «Україна – за здорову
сім’ю» лектор Андріан Буковинський - експерт з питань сімейної політики та сімейних
відносин, травень 2019.
Молодіжний захід «Пікнік без алкоголю» м. Бурштин, серпень 2019
Пункт 11: Акція за участю громадських активістів міста на станціях технічного
обслуговування автомобілів, автостоянках та стоянках таксі «Не сідай п’яним за кермо»,
квітень 2017.
В рамках акції «Стоп продаж алкоголю неповнолітнім» роздано інформаційні
листівки «Продають алкоголь неповнолітнім? – Телефонуй!», червень 2018.
Пункт 13: Проведення лекцій та роздача інформаційних буклетів на тему:«Наше
майбутнє – без шкідливих звичок» «Алкоголь – факти для роздумів», «Тютюнопаління факти для роздумів», «ВІЛ/СНІД – факти для роздумів».
Щодо виконання «Комплексної програми профілактики і запобігання
поширення пияцтва та алкоголізму серед населення м. Бурштин та с. Вигівка»
впродовж 2017-2020 років службою у справах дітей Бурштинської міської ради Івано
– Франківської області:
Одним із пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей Бурштинської
міської ради є виявлення дітей, які потрапили в складні життєві обставини через
зловживання батьками алкогольних напоїв. З такими батьками спільно із працівниками
ювенальної превенції постійно проводиться роз’яснювальна робота. Більша частина сімей,
розуміючи складність ситуації, в яку вони потрапили через зловживання алкоголем
старається, в інтересах своїх дітей змінити спосіб життя та, нажаль, є частина, яка не

розуміє, що неналежне виконання батьківських обов’язків через зловживання алкоголем
руйнує життя їхніх дітей.
В ході рейдової роботи протягом 2017-2019 років було виявлено та взято на облік
13 дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, через те, що батьки постійно
зловживали алкоголем та неналежно виконували свої батьківські обов’язки: протягом
2017 року – 4 дітей, протягом 2018 року – 3 дітей та протягом 2019 року – 6 дітей.
Відносно 5 дітей, які проживали в 5 сім'ях, служба ініціювала позбавлення
батьківських прав. Мати однієї дитини виявила бажання пройти лікування від алкогольної
залежності та змінити свій спосіб життя. За клопотанням служби дану особу разом із
дочкою спочатку було влаштовано у Центр соціально-психологічної допомоги в смт.
Верховина. Однак, перебуваючи в закладі мати продовжувала вживати алкоголь. В
подальшому, з допомогою волонтерів дана мати із дитиною були влаштовані до Центру
доброти «Мрія Марти», що знаходиться в м. Чернівці. Там матері вдалось змінити своє
ставлення до алкоголю. Мати помітно змінилася. Тому відносно однієї дитини позовну
заяву було залишено без розгляду.
Батьків чотирьох дітей рішенням Галицького районного суду було позбавлено
батьківських прав, в одному з випадків було позбавлено батьківських прав одразу обох
батьків. Даним дітям, було своєчасно надано статус дитини позбавленої батьківського
піклування: трьох із них влаштовано в сім'ї опікунів; одна дитина була влаштована в
навчальний заклад.
Станом на сьогодні на обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
перебуває 8 дітей, що проживають у 5 сім'ях, де батьки мають проблеми через вживання
алкоголю. Служба продовжує працювати над покращенням життя цих дітей, адже
пріоритетом в держави є проживання дитини в сім'ї.
Щорічно, в рамках проведення акції «16 днів проти насильства» працівники
служби спільно із працівниками ювенальної превенції та Бурштинського бюро правової
допомоги також приділяють увагу темі шкідливого впливу алкоголю, тютюнопаління та
наркотичних засобів. На запрошення соціальних педагогів та психологів шкіл міста,
служба і в подальшому проводитиме виховні години на дану тему.
Окрім вище перелічених заходів, відповідно до ч.9 ст.153 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», в межах повноважень передбачених п.441 ч.1
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бурштинською міською
радою Івано – Франківської області прийнято регуляторний акт Про встановлення
заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім закладів
ресторанного господарства) в період доби з 22.00 до 10.00 годин в межах території
Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.
На офіційному сайті міської ради розміщено даний регуляторний акт. Суб’єктам
господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Бурштинської міської ради
направлено, належним чином завірену, копію рішення від 25.09.2019 року № 07/79-19
«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм
власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин в
межах території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області»

У відповідності до статті 156КУпАП за порушення працівником підприємства
(організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім
безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а
саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями
або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в
інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як
таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля
пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або
тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також
продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або
тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в
упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), або
торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабо алкогольними напоями,
винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування час доби уповноважені на те особи органів внутрішніх справ
(Національної поліції) в межах повноважень визначених п.1 ч.1 ст.255 КУпАП та посадові
особи місцевого самоврядування в межах повноважень визначених п.2 ч.1 ст.255 КУпАП
мають право на складання протоколів.
Тому, з метою виконання рішення Бурштинської міської ради Івано – Франківської
області від 25.09.2019 року № 07/79-19 «Про встановлення заборони продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання незалежно від форм власності (крім закладів ресторанного господарства)
в період з 22.00 до 10.00 годин в межах території Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області» належним чином завірену копію направлено для виконання
Тисменицькому відділу поліції Головного Управління Національної поліції в ІваноФранківській області.
Відповідно виконавчим комітетом Бурштинської міської ради Івано – Франківської
області року рішенням № 17 від 24.02.2020 року «Про внесення змін в рішення
виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241 «Про визначення уповноважених осіб, які
мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення» визначено
посадових осіб, які матимуть повноваження на складання протоколів про адміністративні
правопорушення за ст.156 КУпАП.
В період з 01.02.2017 року по 01.02.2020 року до адміністративної комісії
виконкому міської ради адміністративних справ за ст.156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами КУпАП не надходило, тому рішень
про притягнення до відповідальності за ст.. 156 КУпАП комісією не приймалось.
За інформацією наркологічної служби КНП «Бурштинська центральна міська
лікарня» за 12 місяців 2019 р.:
Під наглядом знаходиться 250 диспансерних хворих та 388 із групи ризику.
Взято під нагляд: 2 хворих з алкогольним делірієм, 3 хворих алкоголізмом, 94 із групи
ризику по алкоголізму.
Знято: 68 осіб із групи ризику, 9 чол. з приводу алкоголізму – 7 у зв’язку із смертю, 2ремісія, 5 алкогольний делірій.

Проконсультовано на приймальному покої 39 осіб.
Проведено бесіди з школярами 10-11 класів: 5 бесід у школі № 2, 3 бесіди у школі №3,
Бурштинському енергетичному коледжі – 3 бесіди, Бурштинському торгово –
економічному коледжі – 4.
Інформаційно – роз’яснювальна робота в ЗМІ щодо
профілактики наркоманії,
алкоголізму та тютюно – паління.
Ведеться патронажна робота з контингентом хворих на алкоголізм.
Хворі на алкогольні психози охоплюються щоквартальними оглядами наркологів.
Поширеність хронічних алкогольних синдромів( з розрахунку на 100 тисяч населення) не
знизилась за 2017-2019 роки. Показник поширеності вищий за обласний. Первинна
захворюваність менша за середньо обласний показник. Поширеність гострих алкогольних
психозів знизилась за 2017-2019 роки, показник поширеності є нижче середньо обласного.
Первинна захворюваність на гострі алкогольні психози не зросла і є на рівні обласного
показника. Поширеність осіб профілактичної групи алкоголізмі збільшилась, показник в
рази вищий за обласний показник.
Про виконані заходи
за 2020 роки по Комплексній програмі профілактики і
запобігання поширення пияцтва та алкоголізму серед населення, буде сформовано проект
рішення міської ради із врахуванням інформацій всіх співвиконавців програми та
пропонуватиметься до розгляду на черговій сесії Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області.
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