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  4.  Про здійснення заходів щодо соціальної адаптації неповнолітніх та молоді, які звільняються 
з установ виконання покарань в м. Миколаєві. 

                                                                         Доповідач : Концуренко Тетяна Сергіївна – 10 хв. 
/ Директор Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді/ 

                                                                                      

                                                                                       Співдоповідь :  Шамаріна Ірина Василівна – 2 хв. 

                                     /Начальник служби у справах дітей виконкому Миколаївської міської ради/ 

                                                                                           Бондаренко Сергій Миколайович – 3 хв. 
                                                       / Начальник департаменту соціального захисту населення/ 

  5. Про співпрацю  БФ «Юнітус» з державними закладами з профілактики ВІЛ/СНІД та ІПСШ 

серед ОСБ  у м. Миколаєві. 

                                                                                      Доповідач : Бабенко Наталія Анатоліївна – 10 хв. 
          / Керівник напрямку «Профілактика інфікування ВІЛ серед ОСБ» МБФ «Юнітус» / 

6.    Про забезпечення безперервності замісної підтримуючої терапії мешканцям міста 
Миколаєва, які затримані/заарештовані та утримуються в ІТТ або СІЗО.                                                                           
                                                                                    Доповідач : Парахонько Ірина Леонардівна – 10 хв. 
                                                                                                       /Президент асоціації «ЧАС ЖИТТЯ»/ 

7.   Різне: /Оголошення, пропозиції, тощо/  
 

По першому питанню слухали: Заступника  голови адміністрації  Корабельного району - Красножон В.Л. 
    У своїй роботі рада керується Положенням про районну координаційну раду з тих же питань. 

Положення розроблено на основі Конституції України, Постанов Верховної Ради України, актами 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів та інших документів регіонального та міського 

рівня. На початку року затверджується план роботи координаційної ради на рік, куди входять питання 

актуальні та необхідні для організації протидії туберкульозу, наркоманії та СШДу на основі аналізу 

ситуації в районі по захворюванню на ці види захворювань, підготовленого фахівцями Жовтневої ЦРЛ. 

А ситуація на сьогоднішній день така: Туберкульоз: Захворюваність легень - 85 (у 2011р.- 83) 

захворюваність на туберкульоз і ВІЛ 26 (37). Захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД 682 (у 2011 р. - 

651), з них: дорослих 644 (614), дітей 38 (37). 

У Корабельному районі ВІЛ-інфікованих з активною формою туберкульозу - 33 особи (у 2011 році 

було 42). Охоплено обстеженням по Корабельному району 3768 (3432) позитивних на ВІЛ-інфекцію - 

91 особа. 

Заходи, які були виконані: Це організаційні заходи по роботі пересувного флюорографу. Організація 

роботи громадської організації "Каскад" спільно з органами міліції з примусового обстеження та 

лікування осіб, які відмовляються самостійно лікуватися.  

Відділом сім'ї, молоді, культури та спорту  виконано такі заходи: Проведено районний семінар "Про 

попередження насильства в сім'ї та профілактиці наркоманії та СНІДу"; у Дитячому центрі 

позашкільної роботи акція по профілактиці наркоманії та СНІДу серед ЗОШ та ВПУ району; 

проведено марафон передачі полотна серед шкіл та ПТУ в підтримку хворих на ВІЛ, де на полотні 

розміром у 20 метрів учні залишали свої малюнки та побажання,проведено у 2012 році 7 лекторіїв з 

тематики протидії наркоманії та СНІДу, де були задіяні не тільки школярі, а й їх батьки. 

Згідно плану було виконано разом із службою у справах дітей та з управлінням освіти, міліцією і 

наркологом,  проведення профілактичних оглядів учнів ЗОШ, ПТУ, спеціальних навчальних закладів з 

метою раннього виявлення осіб, які схильні до вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних, 

психотропних речовин. Велику роботу по виконанню заходів проводить районна рада Червоного 

Хреста.  
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В обговоренні питання приймали участь:Красножон В.Л.; Сапожнікова М.О.; Власова О.М.;  Фаюк 

В.В.; Добриднік Т.В. 

По другому питанню слухали :  Керівника Миколаївського регіонального  інформаційно-ресурсного 

центру з питань ВІЛ/СНІДу МБФ  «Нове сторіччя» - Козуб О.М. Основною метою профілактичної 

діяльності співробітників дитячого напрямку Фонду є: профілактика ВІЛ-інфекції та інших особливо 

небезпечних інфекцій серед дітей, що ведуть  ризиковану поведінку на вулиці, а також соціально-

психологічний супровід дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Профілактична 

діяльність включає наступні форми роботи: відвідання місць скупчення дітей цільової групи в межах 

міста; робота центру для дітей «ШКІД», з організацією дозвілля: живий куточок, «Відео світ» - 

перегляд та обговорення кінематографічних шедеврів та профілактичних фільмів, проведення 

спортивних заходів, настільних та рухливих  ігор, гуртків, навчання комп’ютерній грамотності; робота 

з групою  ризику «Знайди себе» на базі відділення Обласного наркологічного диспансеру, де 

проводиться комплексна робота з підлітками, які вживають ПАВ.  

Підписані договори про співпрацю з: 

- Управлінням державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області; 
- Міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

- Службою у справах дітей Миколаївської міської ради; 

- Службою у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. 

В даний час на узгодженні знаходиться договір про співпрацю з Управлінням охорони здоров'я Мико-

лаївської міської ради, а також з Управлінням освіти та науки. 
З дітьми та підлітками групи ризику проводиться індивідуальні консультації та групові тренінгові за-

няття. Також в корекційній роботі з цільовою групою використовуються психотерапевтичні методи та 

підходи: арт-терапія, казкотерапія, фільмотерапія, та інші. 
Протягом роботи напрямку: 38 дітей отримали мед. допомогу (лікування в лікарнях і у фахівців); 76 

дітей пройшли флюорографічне у міській поліклініці № 4; 
5 підлітків оформлено в спеціальні навчальні заклади (училища та ліцеї);1 отримав паспорт; 10 дітей 

перебували у виїзному дитячому літньому таборі район Мигеї, організованому за підтримки Микола-

ївського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді;16 дітей взяли участь у двох то-

вариських матчах по міні – футболу з ветеранами «Динамо», що пройшли під девізом «За перемогу 

добра і небайдужості»; 13 дітей у вересні виїжджали  до Одеського дельфінарію, з екскурсією по місту 

Одесі; 18 дітей, разом із співробітниками Фонду, прийняли участь в акції на вул. Радянській «Тиждень 

добра». 
Завдяки співпраці з ГЗГ ММУ УМВС України в Миколаївській області та СБНОН, співробітники яких 

відвідали дитячий центр «ШКІД», наші клієнти під час профілактичної бесіди з переглядом фільму  

отримали інформацію про згубний вплив наркотиків на дитячий організм. 
 

В обговоренні питання приймали участь: Сапожнікова М.О.; Макарова С.Б.; Шамаріна І.В.; Козуб 

О.М.; Хвостін О.В.; Ніколаєнко А.В.; Скалько І.Д. 

По третьому  питанню  слухали : Заступника начальника управління освіти - Макарову С.Б. 
  Сьогодні переважна більшість дітей дошкільного, шкільного віку мають проблеми зі здоров’ям через 

дефіцит руху, недостатню загартованість, низьку витривалість та інші причини. Тому турбота фізич-

ного здоров’я дитини, сприяє формуванню здорового способу життя всіх учасників навчально-

виховного процесу. 
З цією метою навчальними закладами проводиться робота щодо формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя серед дітей та учнівської молоді. Створено систему інформаційно-освітніх та 

інтерактивних методів навчання щодо формування навичок здорового способу життя, активізовано 

інформаційно-пропагандистську роботу з питань здорового способу життя і безпечної поведінки. 
 Важливою є роль сім’ї, у формуванні навичок здорового способу життя. На жаль, ще недостатньо 

сформоване ціннісне відношення до свого здоров’я. Одне з найважливіших завдань є підвищення рів-

ня знань батьків з питань фізіології, розвитку, психології та педагогіки, визначення проблем у вихо-

ванні дітей та організація взаємодії вчителів, вихователів, батьків, дітей як рівноправних учасників 

навчально-виховного процесу, у тому числі, з питань навчання дітей свідомому ставленню до власного 

здоров’я, прагнення до здорового способу життя. 

http://
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    Педагогічна освіта батьків здійснюється через індивідуальні та колективні форми роботи: дні відк-

ритих дверей «тиждень родини», Дні здоров’я, сімейні старти, малі олімпійські ігри, спортивні свята 

та розваги. Ефективною формою роботи з батьками є Школа здорової родини, програма якої передба-

чає орієнтири для батьків та педагогів у вихованні здорової дитини.  
    З метою виховання позитивної позиції дітей та батьків до занять спортом та фізкультурою у Кора-

бельному та Заводському районах, щорічно за ініціативою управління освіти Миколаївської міської 

ради проводяться Спартакіади дошкільників. У змаганнях приймають участь не тільки вихованці до-

шкільних закладів, обов’язково включаються естафети за участю педагогів та батьків. Заходи відбува-

ються на території спортивних закладів: фізкультурно-оздоровчому комплексі Корабельного району, 

на стадіоні «Юність», спорткомплексу «Надія» при сприянні районних адміністрацій, з залученням 

юних майстрів спорту, учасників олімпіад, спортивних секцій, відомих тренерів, які розповідають про 

різні види спорту, запрошують малят до спортивних секцій. 
Доброю традицією стало проведення Малих Олімпійських ігор у кінці навчального року. Робота з ба-

тьками у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться за напрямами: залучення до позакласної 

роботи; визначення рівня педагогічної проблеми, труднощів, які відчувають батьки у підвищенні їх-

ньої педагогічної культури; створення банків науково-педагогічної інформації; 
поширення досвіду роботи з батьками; підготовка бесід з питань сімейного виховання. 
Найбільш поширеними формами роботи є: просвіта батьків за темами: «Здорові діти у здорових бать-

ків», «Профілактика куріння у неповнолітніх», «Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх», 

«Профілактика наркоманії серед неповнолітніх», «Статеве виховання»; зустрічі батьків з лікарями 

«Питання і відповіді з проблем здоров’я»; створення «Клубів здоров’я» для батьків; батьківські збори 

з «Виховання здорової, фізично досконалої людини у сім’ї», «Вплив сім’ї на організацію фізичного 

самовиховання дітей», «Батьки і боротьба зі шкідливими звичками»; психологічні консультації психо-

логів з метою; круглі столи за участю батьків «Дитина – дзеркало морального життя батьків», «Вплив 

шкідливих звичок на психічний стан та здоров’я дитини»; конференції з досвіду сімейного виховання 

щодо формування здорового способу життя; конкурси «Тато, мамо, я – спортивна сім’я»; організація 

постійно діючої виставки літератури в шкільній бібліотеці «Здоров’я – багатство людини». 
Управління освіти спрямовує діяльність навчальних закладів на активізацію роботи щодо впрова-

дження сучасних форм роботи з пропаганди здорового способу життя та боротьби зі шкідливими зви-

чками серед учнівської молоді. 
    В навчальних закладах міста запроваджено курс «Сімейна розмова» для учнів 1—11 класів та їх ба-

тьків з питань профілактики дитячого алкоголізму, наркоманії. 
Щоквартально у навчальних закладах проводяться батьківські збори із залученням фахівців охорони 

здоров’я та соціальних служб, такі як «Захистимо дітей від туберкульозу», «Репродуктивне здоров’я – 

як запорука майбутньої щасливої сім’ї», «Профілактика шкідливих звичок», «Формування відповіда-

льного ставлення до себе, до свого життя», «Особистий приклад батьків щодо формування у дітей ос-

нов здорового способу життя». 
Не всі батьки є взірцем для дитини у дотриманні норм і правил здорового способу життя. 
 

В обговоренні питання приймали участь:Фаюк В.В.; Макарова С.Б.; Сапожнікова М.О. 

По четвертому  питанню заслухали : Директора  Миколаївського міського центру соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді - Концуренко Т.С. 
   Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

за отриманими від установ виконання покарань повідомленнями про осіб, які звільнятимуться, здійс-

нює заходи з підготовки до звільнення неповнолітніх дітей та молоді через відновлення та зміцнення 

їх суспільно корисних зв’язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов’язаних з реєстрацією 

та проживанням в обраному місці проживання, працевлаштуванням або навчанням після звільнення; 

визначає потреби та надає соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, юридичні, інфор-

маційні послуги неповнолітнім та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звер-

нення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють; здійснюють соціальний супровід звільнених осіб, 

які опинилися у складних життєвих обставинах; при зверненні звільненої особи, центр вимагає резуль-

тати профілактичного медичного огляду на туберкульоз у разі відсутності зазначених документів осо-

ба направляється  до протитуберкульозного закладу. 
   За отриманими повідомлення 10 осіб було проінспектовані з метою сприяння у попередньому вирі-

шенні питань, пов’язаних з реєстрацією та проживанням в місті після звільнення. 
 Після звільнення з установ виконання покарань з особами проводилася робота з метою покра-

щення їх соціальної адаптації, налагодження сосунків з членами сім’ї, вирішення існуючих проблем. 
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 За результатами проведеної роботи: 

налагоджено соціальні зв’язки  у 10 осіб; 

отримали допомогу у лікуванні, медичному догляді  (перенаправлено до медичних закладів) – 6 осіб; 
навчено навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ – 5 осіб; 

перенаправлено до Центру зайнятості  2-х осіб; 

перенаправлено до відділу обліку та розподілу житла 1 особу; 

зареєстрована за місцем проживання 1 особа.  

 Співдоповідь – Начальника служби у справах дітей виконкому Миколаївської міської ради  

Шамаріної І.В. Відповідно до вимог законодавства, служби у справах дітей не здійснюють облік дітей 

даної категорії. Протягом 2012 року неповнолітні, звільнені з установ виконання покарань, до служб у 

справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради не зверталися. 

- Начальника департаменту соціального захисту населення Бондаренко С. М. Впродовж 

2012 року до центру реінтеграції бездомних громадян звернулося 58 осіб віком від 19 до 35 років, які 

звільнилися з місць позбавлення волі. Їм надано: 

- тимчасове проживання                                                         23 особам; 

- забезпечено 3-разовим гарячим харчуванням                      23; 

- пройшли медичне обстеження                                             23; 

- стаціонарно проліковано                                                      5; 

- оформлено групу інвалідності                                              2; 

- поновлено паспортів                                                            41; 

- надано реєстрацію                                                                58; 

- оформлено пенсій та соц. допомог                                       3; 

- оформлено в будинки – інтернати                                        1; 

- надано одягу та взуття                                                          230 одиниць; 

- праце влаштовано                                                                 23 особи. 

        Крім того, протягом 2012 року за сприянням державної служби зайнятості у м. Миколаєві 5 осіб, 

які звільнилися з місць позбавлення волі прийняли участь у громадських роботах та 3 особи пройшли 

професійне навчання. 

 

В обговорюванні питання прийняли участь: Сапожнікова М.О.; Добриднік Т.В.; Концуренко Т.С.; 

Шамаріна І.В.;Фаюк В.В.; Диннік Т.Д.; Шкляров В.В.; Мовчан П.О.; 

По п’ятому  питанню заслухали : Керівника напрямку «Профілактика інфікування ВІЛ серед 

ОСБ» МБФ «Юнітус» - Бабенко Н.А. 
Миколаївський місцевий благодійний фонд «Юнітус» реалізує профілактичні програми 

серед осіб залучених до комерційного сексу протягом десяти років. осіб залучених до комер-

ційного сексу, схильні до підвищеного ризику інфікування ВІЛ / ІПСШ, в т.ч. через високий 

рівень соціальної ізоляції осіб залучених до комерційного сексу, насильство, дискримінація та 

стигматизація, пов'язані з вживанням наркотиків, алкоголю, наявність ВІЛ - інфекції - підси-

лює поширення епідемії ВІЛ / СНІД, ІПСШ в Миколаєві та області.  
       В результаті діяльності проекту «Надання комплексу профілактичних послуг особам за-

лучених до комерційного сексу в Миколаївському регіоні» за підтримки Міжнародного бла-

годійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні» та при тісній співпраці з 

державними закладами. 
 Завдяки тісній співпраці збільшилося число контактів учасників проекту з фахівцями, осо-

би залучені до комерційного сексу частіше стали відвідувати лікарів - консультантів проекту, 

а також ходити на прийом до інших фахівців в поліклініки за місцем проживання. 

       Співробітниками ММБФ «Юнітус» здійснюється соціальний супровід клієнтів до   СНІД 

– центру ,  до шкірно-венерологічного диспансеру для здійснення діагностика та консульту-

вання з питань профілактики ВІЛ-інфекції та ІПСШ, вірусних гепатитів, зменшення ризико-

ваної сексуальної поведінки, репродуктивного здоров’я, контрацепції та інших питань. 
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 На базі 4-ї міської поліклініки учасники проекту можуть отримати послуги з інформуван-

ня, консультування з питань профілактики ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, пройти тестуван-

ня та вакцинацію проти  гепатиту В. 

 З березня 2013 року буде впроваджуватися проект  «Збільшення доступності лікування 

ВІЛ-інфекції для представників груп ризику» при підтримці Міжнародного Альянсу з 

ВІЛ/СНІД в Україні.  Цільовою групою проекту є:. ВІЛ-позитивні представники груп ризику: 

споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), жінки комерційного сексу (ЖКС), статеві партнери 

жінок які вживають наркотики ін’єкційним шляхом (жінки СІН). Проектом передбачена тісна 

співпраця з СНІД - центром, нарко - диспансером, тубдиспансером.  
 
В обговорюванні питання прийняли участь:Сапожнікова М.О.; Фаюк В.В.; Диннік Т.Д.; Ніколаєнко 

Н.І.; Козуб О.М.; Шкляров В.В. 

По шостому  питанню заслухали : Президент асоціації «ЧАС ЖИТТЯ»- Парахонько І.Л.  
     Миколаївська асоціація ВІЛ-інфікованих «Час життя» здійснює соціально-психологічний супровід 

пацієнтів замісної підтримуючої терапії (далі ЗПТ), що здійснюється на базі Миколаївського обласного 

наркологічного диспансеру, Миколаївської і Очаківської ЦРЛ. У 2012 році з цієї категорії пацієнтів 

було затримано і заарештовано 11 осіб.  Жодного із затриманих не було забезпечено ЗПТ та не 

проводився курс детоксикації згідно з наказом МОЗ України № 645 від 10.11.2008 р. В кількох із 

зазначених випадків пацієнтів доставляли в кабінет ЗПТ під конвоєм для проведення зниження 

дозування замісного препарату. При цьому не дотримувались рекомендацій стосовно часу та 

регулярності прийому ЗПТ.  

На всіляких зустрічах з представниками УМВС та Державної пенітенціарної служби обговорювалося 

забезпечення безперервності ЗПТ для затриманих та заарештованих пацієнтів. Питання не 

вирішувались з посиланням на відсутність: бензину, «зайвих людей» з числа конвою, відповідного 

наказу МВС, МОЗ та ДПС.  

Але, після затвердження відповідного наказу МОЗ України, МВС України, Мінюсту України та 

Державної служби України з контролю за наркотиками № 821/937/1549/5/156 від 22.10.2012 (набрав 

чинності 26.11.2012 р.,) «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів 

внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування 

препаратами замісної підтримувальної терапії» (надалі в тексті «наказ № 821/937/1549/5/156»), 

ситуація не змінилася. 

Так, в 2013 році на вказаних сайтах ЗПТ (пункти отримання замісної підтримуючої терапії) було 

заарештовано 3-х осіб, з них:  одного доставляють до «сайта» нерегулярно (2 рази на тиждень) для 

приймання ЗПТ,  інших двох взагалі не доставляють та  інформація в ЛПЗ міста, як того вимагає 

зазначений наказ № 821/937/1549/5/156, не надавалась. 

Всі соціальні працівники Миколаївської асоціації ВІЛ-інфікованих «Час життя», які працюють в цьому 

напрямку та пацієнти ознайомлені з наказом №821/937/1549/5/156. Пацієнтам надані рекомендації про 

правила поведінки в разі затримання та арешту. Клієнтам цього напрямку, організацією  видаються 

посвідчення учасника ЗПТ. 

В обговорюванні питання прийняли участь:Сапожнікова М.О.; Скалько І.Д.; Добриднік Т.В.;  

По сьомому  питанню - Різне: виступили : 

1.Керівник Миколаївського регіонального  інформаційно-ресурсного центру з питань ВІЛ/СНІДу МБФ  

«Нове сторіччя» - Козуб О.М., щодо проведення конкурсу соціального працівника у м. Миколаєві за 

підтримкою міськвиконкому та за участю неурядових організацій. 

2. Голова Миколаївського обласного  відділення Всеукраїнської благодійної організації «рух підтримки 

колишніх в’язнів «Подолання» Спінула І.Д. щодо забезпечення флюорографічним обстеженням  груп 

ризику. 
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В обговорюванні питання прийняли участь:Спінул І.Д.; Диннік Т.Д.; Сапожнікова М.О.; Добриднік 

Т.В.; Фаюк В.В.; Шамаріна І.В. 

ВИРІШИЛА: 

1.По першому питанню: 

1. Інформацію щодо роботи координаційної ради Корабельного району за 2012 рік взяти до уваги 
 

2. Залучити до роботи координаційної ради Корабельного району головного лікаря Власову О.М.   

ЦПМСД №7, створеного на території Корабельного району. 

  Термін: з 01.04.2013 року 

3. Управлінню охорони здоров'я м. Миколаєва підняти за останні роки документацію щодо виділення 

субвенцій до  Корабельного району та що було за них придбано та вирішити питання щодо передачі 

цього майна з Жовтневої ЦРЛ до ЦПМСД №7 головному  лікарю  Власовій О.М., який  створено на 

території Корабельного району. 

  Термін: до кінця березня 2013 року 

4. Адміністрації Корабельного району знайти можливість забезпечити інвентарем  ЦПМСД №7, який  

створено на території Корабельного району. 

  Термін: до 01.04.2013 року 

5. Адміністрації Корабельного району налагодити партнерство з управлінням сім'ї і молоді. міліцією, 

наркодиспансером. 

  Термін: до 01.05.2013 року 

2. По другому питанню: 

1. Державним структурам здійснювати інформаційну підтримку проектів та напрямків роботи з дітьми 

та підлітками, що ведуть ризиковану поведінку. 
Термін: постійно 

2. Управлінню освіти Макаровій С.Б., директору  Миколаївського міського центру соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді Концуренко Т.С сприяти залученню потенційних представників цільової ау-

диторії до участі в проектах фонду. 
 Термін: постійно 

3. Директору  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Концуренко 

Т.С у випадку виявлення вживання підлітками ПАР залучати до роботи спеціалістів  МОБФ «Нове 

Сторіччя» для надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ та наркоманії, консультування лікаря-

нарколога та психолога.  
 Термін: постійно 

4. Управлінню культури налагодити співпрацю з МОБФ «Нове Сторіччя»  та сприяти залученню дітей 

та підлітків, що ведуть ризиковану поведінку, клієнтів профілактичних програм до участі у культурно-

масових заходах, святах, конкурсах, що проводяться для дітей міста Миколаєва.  
Термін:  постійно 

5. Управлінню освіти Макаровій С.Б.:  
5.1. Забезпечити інформаційну підтримку даного напрямку роботи з ПГР серед загальноосвітніх шкіл 

м. Миколаєва. Сприяти залученню потенційних представників цільової аудиторії до участі в проектах 

фонду, шляхом інформування вчителів, батьків та підлітків про можливості отримання допомоги на 

базі Центру підтримки для ПГР;  
Термін: постійно 

 

5.2. Сприяти налагодженню співпраці  МОБФ «Нове Сторіччя»   з закладами освіти м. Миколаєва для 

реалізації механізмів щодо своєчасного виявлення підлітків, які вживають ПАР,  та швидкого реагу-

вання у разі виявлення підлітка в стані наркотичної залежності в стінах навчального закладу. Зокрема, 

забезпечити участь вчителів шкіл в інформаційно-освітніх тренінгах на тему «Як визначити, що підлі-

ток знаходиться під дією наркотичних речовин». Тренінги проводити співробітниками фонду з залу-

ченням лікарів-наркологів. Графік роботи узгодити з МОБФ «Нове Сторіччя»;   
Термін: постійно 
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6.  Управлінню охорони здоров’я  налагодити співпрацю Клініки дружньої до молоді для ПГР  з 

МОБФ «Нове Сторіччя» щодо своєчасного, безкоштовного та позачергового обслуговування клієнтів 

МОБФ «Нове Сторіччя», та надання послуг передбаченими в діяльності Клініки дружньої до молоді. 
Термін: до 01.05.2013 року 

7.  Управлінню освіти Макаровій С.Б., директору  Миколаївського міського центру соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді Концуренко Т.С., начальнику служби у справах дітей виконкому Миколаївсь-

кої міської ради  Шамаріної І.В. забезпечити  максимальну співпрацю між службами. 
Термін: негайно/ постійно 

8. Директору МОБФ «Нове Сторіччя» Макаровій В.М. забезпечити буклетами по профілактиці ИПСШ 

і ВІЛ- інфекції управління освіти для передачі їх по школах міста Миколаєва.  
Термін: до 01.05.2013 року 

9. Начальнику  Миколаївського міського  управління УМВС України в Миколаївській  області  

Шевчуку О.О.  зробити розсилку секретареві координаційної ради Шклярову В.В. по розшуку дітей і 

підлітків для неурядових організацій. Для проведення їх співпраці з міліцією. 

Термін: до 01.05.2013 року 

3.По третьому питанню: 

1. Визнати роботу управління освіти м. Миколаєва задовільною. 

1.1. Прийняти до уваги інформацію управління освіти щодо проведення профілактичної роботи з бать-

ками дітей з формування навичок здорового способу життя та посилення їх відповідальності здоров’я 

за дітей. 
 

1.2. Активізувати просвітницьку роботу з дітьми, учнями та батьками щодо свідомого ставлення до 

здоров’я; налагодити співпрацю з відповідними установами та громадськими організаціями. 
Термін: до 01.04.2013 року 

1.3. Використовувати можливості пізнавальної діяльності з метою формування вмінь і навичок, спря-

мованих на формування  здорового способу життя у дітей і батьків. 
Термін: постійно 

 
1.4. Запровадити систему моніторингу сформованості культури здоров’я у дітей, батьків. 

Термін: постійно 
2. Управлінню охорони здоров’я м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю.:  

 

2.1. Забезпечити якісне проведення профілактичних медичних оглядів учнів начальних закладів, вияв-

ляти підлітків, які зловживають алкоголем, наркотичними засобами та тютюнопалінням. Своєчасно 

надавати допомогу неповнолітнім з залученням лікаря-нарколога та психолога. 
Термін: постійно 

 
2.2. Запровадити лекції фахівців перед батьками  щодо здорового способу життя, впливу алкоголю, 

тютюну, наркотиків на дитячий організм, відповідальності батьків за здоров’я дітей тощо. 
Термін: з 01.04.2013 року 

4.По четвертому питанню: 

1. Інформацію директора  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

- Концуренко Т.С. щодо здійснення заходів щодо соціальної адаптації неповнолітніх та молоді, які 

звільняються з установ виконання покарань в м. Миколаєві - взяти до уваги 
 

2. Роботу департаменту соціального захисту населення щодо здійснення заходів щодо соціальної 

адаптації неповнолітніх та молоді, які звільняються з установ виконання покарань в м. Миколаєві 

вважати такою що потребує покращення. 
 

3. Роботу служби у справах дітей виконкому Миколаївської міської ради  Шамаріної І.В. протягом 2012 

року щодо неповнолітніх, звільнених з установ виконання покарань, щодо звернення до служби у 

справах дітей, до адміністрацій районів Миколаївської міської ради взяти до уваги. 
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4. Начальнику  департаменту соціального захисту населення м. Миколаєва Бондаренко С.  М. надавати 

до управління охорони здоров'я списки осіб які зняті з обліку або не пройшли перереєстрацію. 
Термін: постійно 

 
5.  Директору  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді - Концуре-

нко Т.С., начальнику  департаменту соціального захисту населення м. Миколаєва Бондаренко С.  М., 

начальнику служби у справах дітей виконкому Миколаївської міської ради  Шамаріної І.В.  постійно 

здійснювати  взаємодію з спостережними комісіями та обласною спостережною комісією при облдер-

жадміністрації з питань дотримання прав осуджених та прибулих з місць позбавлення волі. 
 

Термін: постійно 

 

6. Директору  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді - Концурен-

ко Т.С.  сумісно з міським позаштатним наркологом Павловой О.А. та уповноваженим УМВС Укра-

їни в Миколаївській області по захисту прав уразливих груп населення Добриднік Т.В. з метою 

покращення взаємодії наркологічної служби та правоохоронних органів  провести, семінар для праців-

ників правоохоронних органів та лікарів наркологів щодо взаємодії при виявленні осіб, які незаконно 

споживають наркотичні засоби або психотропні речовини. 
Термін-негайно/постійно 

 

7. Директору  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді - Концурен-

ко Т.С. забезпечити направлення інформації про осіб, хворих на наркоманію, які засуджені або прибу-

ли з місць позбавлення волі до обласного наркологічного диспансеру. 
 

Термін-негайно/по мірі виявлення 

  

8. Директору  Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді - Концурен-

ко Т.С., начальнику  департаменту соціального захисту населення м. Миколаєва Бондаренко С.  М., 

покращити якість звірок між правоохоронними органами та наркологічним диспансером щодо осіб, які 

перебувають на обліку не частіше 1 разу в квартал з дотриманням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 
Термін: постійно 

 

9. Управлінню охорони здоров’я м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., управлінню освіти Макаровій С.Б.:  
 З метою охоплення соціальними послугами осіб та сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу, нар-

команії, туберкульозу,  перенаправляти їх  до центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  згі-

дно діючого законодавства. 
Термін: постійно 

 
10. Управлінню охорони здоров’я м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., забезпечити  роз`яснювальну робо-

ту  особам відповідного статусу, про можливість отримання соціальних послуг в центрах соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді. 
Термін: постійно 

 

11. Управлінню охорони здоров’я м. Миколаєва Дергуновій Л.Ю., надавати статистичну інформацію 

про стан захворювання на ВІЛ/СНІД, наркоманію, туберкульоз до центрів соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 
Термін: негайно/постійно 

 

12. Начальнику  Миколаївського міського  управління УМВС України в Миколаївській  області  Шев-

чуку О.О.,  надавати інформацію про осіб, які звільняються з місць позбавлення волі і які мають хво-

робу за кодами А15-А19 (згідно з додатком 32 Порядку взаємодії установ виконання покарань та 

суб`єктів соціального потранажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі, або позбавлення волі). 
Термін: постійно 
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