
 

 

Резолюція 

 

Ми, учасниці та учасники V Національного форуму людей, які живуть з 
наркозалежністю (ЛЖН) 

ЗАКЛИКАЄМО партнерів з державних установ, міжнародні, донорські та неурядові  
організації до об’єднання зусиль на всіх рівнях для впровадження реальних змін 
стосовно становища людей з наркозалежністю в українському суспільстві, а саме: 

1. Формувати в суспільстві толерантне та недискримінаційне ставлення до 
людей, які вживають наркотики через усі канали комунікації, програми 
лікування та профілактики, а також через розроблену та прийняту стратегію 
наркополітики 2021-2030 року, яка має базуватись на повазі до гідності людини та 
бути орієнтованою на дотримання прав людини; 

2. Посилити партнерство задля боротьби зі стигмою і дискримінацією стосовно 
спільноти людей, які вживають наркотики в Україні, шляхом ініціації та 
адвокатування відміни дискредитуючих норм законодавства, зміни стандартів 
допомоги щодо зменшення шкоди, лікування  ЗПТ та надання реабілітаційних 
послуг; 

3. Створити незалежну, багатопрофільну комісію з аналізу законодавства 
України, а саме - Кримінального кодексу, Сімейного кодексу, що досі містять 
репресивні норми, які не змінювались десятиріччями та не відповідають 
зобов’язанням країні щодо декриміналізації. 

4.  Закликаємо Парламент та Кабінет Міністрів України, а також Міністерство 

охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 

юстиції України забезпечити зміни щодо декриміналізації людей, які вживають 

наркотики, а саме окремих статей КПК (частини 1, 2 та 3 статті 309), зміни до 

наказу №188 МОЗ України;  

5. Працювати з фармацевтичними компаніями задля дотримання європейських 
стандартів якості препаратів ЗПТ.  

6. Адвокатувати розширення лінійки препаратів, які можуть використовуватись в 
програмі замісної підтримуючої терапії, для більш ефективного лікування, в тому 
числі для людей які вживають стимулятори;  

7. Актуалізувати прийняття і впровадження новітніх медичних стандартів 
реабілітаційних послуг, розроблених за участю представників спільноти людей, 
які  вживають наркотики; 



8. Представникам влади, представникам ДКВСУ та МОЗУ забезпечити належну 
та повну доступність до програм зменшення шкоди та ЗПТ у місцях 
несвободи і позбавлення волі для людей, які вживають наркотики; 

9. Забезпечити не номінальний, а фактичний доступ до препарату «Налоксон», 
шляхом перегляду наказу МОЗ України №65 від 15.05.2018 року з вживають 
наркотики, для мобілізації, захисту прав, адвокації; 

10. Підтримувати розбудову системи запровадження сервісів  на базі організацій 
спільноти людей, які вживають наркотики; 

11. Продовжити підтримувати та навчати лідерів спільноти для залучення до 
включенням тарифікації даної послуги до державних програм зменшення 
шкоди. 

12. Закликаємо об’єднати зусилля партнерів та зацікавлених сторін для 
імплементації гуманної Національної стратегії щодо наркотиків 2021-2030 р. 
заснованої на правах людини 

13. НСЗУ, МОЗУ, ЦГЗ МОЗУ, представникам основних реципієнтів програм ГФ, 
всім зацікавленим сторонам прикласти максимум зусиль задля популяризації 
програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії, реабілітації, 
організації доступу до даних програм  

14. Затвердити єдиний алгоритм встановлення діагнозу та забезпечити 
найшвидшу ліквідацію наркологічного обліку, який обмежує права людини; 

15. Прийняти Закон України про психічне здоров’я; 
16. Розробити та запровадити новітні послуги для людей, які вживають наркотики,  

а саме - кімнати безпечного вживання, програми медикаментозного 
підтримуючого лікування для людей, які вживають стимулятори, запровадити 
програми контролю якості психоактивних речовин відповідно до сучасних викликів 
наркосцени України;  

17. Збільшити фінансування програм розвитку потенціалу спільноти людей, які  
18. роботи в Координаційних Радах з ВІЛ/ТБ та інших дорадчо-консультативних 

органів для їх більш ефективної роботи; 
 
Ми підтримуємо державні зміни щодо «плану переходу», але закликаємо до 
збільшення зусиль щодо перегляду та розширення пакетів послуг для людей, 
які вживають наркотики, у тому числі, нові психоактивні речовини 
неін’єкційним шляхом. 
 

 

ДЕКЛАРУЄМО:  

1. Мобілізацію і підтримку всіх людей, які вживають наркотики в Україні; 
2. Участь в адвокаційних процесах щодо прав людей, які вживають наркотики в 

Україні; 
3. Готовність бути залученими у якості експертів до розробки релевантних 

програм та політик, а також моніторингу виконання зобов’язань Держави; 
4. Готовність до реалізації програмних ініціатив та проектів, які стосуються 

нашого життя; 
5. Підтримку завдань адвокаційного плану, розробленого БО БФ «ВОЛНА»  
6. Використання потенціалу спільноти людей, які вживають наркотики в Україні, 

щодо проведення моніторингу якості надання послуг  
7. Сприяння в залучені міжнародних експертів, організацій та агенцій ООН задля 

досягнення адвокаційних цілей, що вказані в даній резолюції 
8. Сприяти й адвокатувати запровадження в Україні новітніх підходів до надання 

послуг на базі і силами спільноти людей, які вживають наркотики. 



9. Проаналізувати зміст сучасних нормативних актів, внести пропозиції до 
порядків та законодавчих актів, які регламентують послуги замісної 
підтримуючий терапії у контексті фінансування якісного медико 
психосоціального супроводу пацієнтів 

10. Тісну взаємодію з Радою Церков в питаннях, що стосуються протидії усім 
видам насильства, повазі до гідності кожної людини та допомоги людям, які її 
потребують. 
 
Позиційні заяви: 

- Ми заявляємо, що Держава має забезпечити рівні умови доступу 
до послуг, втілення постійного моніторингу якості даних послуг за 
участю представників спільноти. 

- Україна має ратифікувати Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
(Стамбульська конвенція)  

- МВСУ  має актуалізувати роботу на відповідальності за 
порушення законів України «Про запобіганню корупції» та «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» в усіх проявах - 
фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. 

- Держава має впровадити на законодавчому рівні послуги для 
людей, які вживають наркотики, у повному обсязі, як у цивільному 
секторі, так і в установах ДКВСУ (профілактика, реабілітація, 
зменшення шкоди та ЗПТ). 

- Необхідно затвердити стандарти первинної профілактики, які 
забезпечать зменшення ризиків втягнення молоді у зловживання 
психоактивними речовинами. 

- Запобігати стигмі та дискримінації людей, які вживають наркотики, 
в будь-яких проявах та за будь-яких ознак. 

Спільнота людей, які вживають наркотики, наголошує на тому, що не 
прийняття до уваги відповідальними інституціями Держави пунктів даної 
резолюції фактично є нехтуваннями як зобов`язаннями країни, так і зусиллями 
щодо зменшення тягаря соціально небезпечних хвороб серед людей, які 
вживають наркотики! 

 

 

 

 


