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1.4. Про здійснення заходів щодо соціальної адаптації неповнолітніх та 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Про співпрацю  БФ «Юнітус» з державними закладами з профілактики 

ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед ОСБ  у м. Миколаєві. 

 

 

 

 

1.6. Про забезпечення безперервності замісної підтримуючої терапії 

мешканцім міста Миколаїва, які затримані/заарештовані та утримуються в 

ІТТ або СІЗО. 

 

 

        

Начальник соціального 

захисту населення 

Бондаренко С.М. 

Начальник служби у 

         справах дітей     

          виконкому 

Миколаївської міської     

               ради 

Шамаріна І.В. 

Директор 

Миколаївського 

міського центру 

соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді 

Концуренко Т.С. 

 

Керівник напрямку 

«Профілактика 

інфікування ВІЛ  

серед ОСБ»  

МБФ «Юнітус» 

Добринова А.О. 

 

   Президент асоціації 

      «ЧАС ЖИТТЯ 

Парахонько І.Л. 

 

 

2. 

      

2.1. Заслухати роботу координаційної ради з питань боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, алкоголізмом, захворюванням на СНІД та 

туберкульоз Ленінської адміністрації. Про стан профілактики туберкульозу 

та стан забезпечення соціального супроводу хворих які перебувають на 

контрольному лікуванні, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та захворювань що 

передаються статевим шляхом. 

 

Травень 

 

            Голова 

  координаційної ради                                             

   Ленінського  району 

Мовчан П.А. 

 

 

 

Згідно графіку 
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2.2. Про хід виконання державної програми протидії епідемії туберкульозу у місті 

Миколаєві. 

 

 

 

2.3. Про стан співпраці наркологічної служби та кримінальної міліції у  

справах дітей щодо виявлення неповнолітніх, які схильні до вживання  

алкоголю, наркологічних (психотропних) речовин у місті Миколаєві. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Про роботу районних відділів внутрішніх справ щодо організації в 

районі роботи по виявленню осіб, які незаконно вживають наркотичні 

засоби, психотропні речовини та обстеження на туберкульоз осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар міського 

протитуберкульозного 

диспансеру 

Диннік Т.Д. 

 

Начальник 

Миколаївського 

Міського управління 

УМВС України в 

Миколаївській області 

Шевчук О.О. 

Міський позаштатний 

нарколог 

Павлова О.А. 

 

Начальник 

Миколаївського 

Міського управління 

УМВС України в 

Миколаївській області 

Шевчук О.О. 

Головний лікар міського 

протитуберкульозного 

диспансеру 

Диннік Т.Д. 

Міський позаштатний 

нарколог 

Павлова О.А. 

 

3. 

  

 3.1. Заслухати роботу координаційної ради з питань боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, алкоголізмом, захворюванням на СНІД та 

туберкульоз Заводської адміністрації. Про стан профілактики туберкульозу 

та стан забезпечення соціального супроводу хворих які перебувають на  

     

    липень 

       

             Голова 

  координаційної ради                                                                        

  заводського  району 

   Когутенко М.Н. 

 

 

Згідно графіку 
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контрольному лікуванні, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та захворювань що 

передаються статевим шляхом. 

  

3.2. Про хід виконання наказу МОЗ України №682 від 16.08.2010 щодо  

забезпечення в місті Миколаєві обов’язкових медичних профілактичних  

оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

 

3.3. Про проведення в навчальних закладах просвітницької профілактичної 

роботи серед учнів та їх батьків щодо виявлення факторів ризику 

наркотичних та алкогольних проблем, профілактики тютюнопаління. 

 

3.4. Про роботу громадського сектору з питань формування прихильності 

до лікування ВІЛ/СНІД/ТБ у громадян, які звільнилися з місць позбавлення 

волі. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Начальник відділу з 

охорони материнства та 

дитинства  

УОЗ м. Миколаєва 

Заміхановська В.В. 

  

Заступник начальника       

      управління освіти 

      Макарова С.Б. 

 

Голова Миколаївського 

обласного  відділення 

Всеукраїнської 

благодійної організації 

«рух підтримки 

колишніх     в’язнів» 

«Подолання» 

Спінул І.Д. 

 

 

4. 

 

 

4.1. Перспективи та результати профілактичної роботи МОБФ  

"Нове сторіччя" серед підлітків груп ризику.   

 

 

 

4.2. Нові види та умови надання технічної допомоги НУО та ДО в умовах  

глобальних та регіональних змін. 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

      

   

Керівник напрямку 

МОБФ 

«Нове сторіччя» 

Полікарпова Н.В. 

  

Керівник напрямку 

Миколаївський 

Регіональний 

інформаційно- 

ресурсний центр 

МОБФ 

«Нове сторіччя» 

 

 

Згідно графіку 
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4.3. Про впровадження та систематизацію щодо наповнення тематичних 

рубрик з питань профілактики та протидії поширення туберкульозу, 

наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу у комунальних друкованих засобах 

масової інформації. 

 

 

 

4.4. Результати проекту «Кризовий ресурсний центр для ВІЛ-інфікованих 

жінок і жінок з уразливих груп населення» - був схвален Центром захисту 

здоров’я  ВІЛ-інфікованих Велікобрітанії, частиною «Глаксо Сміт Клайн» 

групи компаній, надалі іменований як «Центр захисту здоров’я ВІЛ-

інфікованих».  

 

Козуб О.М. 

 

 

Начальник відділу 

інформаційного 

забезпечення  

управління громадських 

зв’язків  

Рубан Н.О. 

 

    Президент асоціації 

      «ЧАС ЖИТТЯ 

Парахонько І.Л. 

  

          

 
 

Виконавиць: 

Секретар МКР              

Шкляров В.В. 

37-38-46 


