
 

 

Резолюція 

 

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

ЗАКЛИКАЄМО партнерів з державних установ, міжнародні, донорські та неурядові  
організації та об’єднання всіх рівнів: 

1. Формувати в суспільстві толерантне ставлення, таке, що поважає гідність та 
права людей, які живуть з наркозалежністю; 

2. Долучитись до боротьби зі стигмою і дискримінацією по відношенню до 
спільноти ЛВН/ЛЖН в Україні; 

3. Забезпечити зміни щодо декриміналізації ЛВН, а саме окремих статей КПК 
(частини 1, 2 та 3 статті 309), зміни до наказу №188 МОЗ України для 
запобігання корупції навколо зберігання наркотичних речовин для власного 
споживання; 

4. Створити незалежну багатопрофільну комісію з додаткового вивчення 
законопроекту №7279-д від 20.04.2018 та звернуться з відкритим листом щодо 
ветування даного законопроекту до Президента України;  

5. Залучати до партнерства та процесів адвокації представників Уряду, 
Верховної Ради України, працівників правоохоронних органів, медичних 
працівників, громадського суспільства, загального населення; 

6. Збільшити тиск на фармакологічні компанії для дотримання виробниками 
препаратів ЗПТ європейських стандартів якості та адвокації доступних цін для 
споживачів;  

7. Посилити публічну адвокаційну кампанію задля допомоги активісту спільноти 
А. Яровому; 

8. Вимагати впровадження новітніх стандартів реабілітаційних послуг, 
розроблених з урахуванням прав людини та з залученням представників 
спільноти, забезпечити моніторинг якості реабілітаційних послуг із включенням 
спільноти; 

9. Забезпечити негайне впровадження ЗПТ в місцях позбавлення волі; 
10. Забезпечити розробку та імплементацію на національному рівні стандартів 

роботи з новими психоактивними речовинами, в тому числі програм ЗПТ для 
споживачів психостимуляторів; 

11. Забезпечити виконання наказу МОЗ України №65 від 15.05.2018 р. про 
доступність «Налоксону» та відповідної освітньої роботи з фармацевтами та 
власниками аптек; 



 
 
 

12. Закликаємо до імплементації діючої Національної стратегії щодо наркотиків до 
2020 року та активної роботи з розробки Національної стратегії щодо 
наркотиків 2021-2025 рр.; 

13. Забезпечити адвокацію змін до законодавства, яке стосуються керування 
транспортними засобами для пацієнтів ЗПТ; 

14. Забезпечити зміни до застарілого порядку встановлення діагнозу та 
найшвидшу ліквідацію наркологічного диспансерного обліку, який обмежує 
права людини; 

15. Сприяти прийняттю закону України про психічне здоров’я; 
16. Розробити та запровадити зміни в програми Зменшення Шкоди для споживачів 

неін’єкційних наркотиків з урахуванням специфіки наркосцени;  
17. Забезпечити найскоріше прийняття національних програм з ВІЛ та ТБ з 

виділенням відповідного реального фінансування; 
18. Збільшити фінансування програм розвитку потенціалу спільноти ЛЖН, 

мобілізації та адвокації; 
19. Підтримати навчання нових лідерів спільноти для залучення до роботи 

обласних Координаційних Радах з ВІЛ/ТБ та інших дорадчо-консультативних 
органів; 

20.  Залучити спільноту ЛЖН до роботи груп з номенклатури при МОЗ України та 
інших процесів щодо доступу до життєво необхідних лікарських засобів. 
 

ДЕКЛАРУЄМО:  

1. Мобілізацію активістів ЛВН/ЛЖН в усіх регіонах України; 
2. Участь в адвокаційних процесах щодо прав ЛЖН; 
3. Готовність бути залученими у якості експертів до розробки релевантних 

програм та політик; 
4. Ініціацію звернення до Національної конференції з питань наркополітики  та 

Верховної Ради України щодо законопроекту №7279-д від 20.04.2018; 
5. Готовність до реалізації програмних ініціатив та проектів, які стосуються 

нашого життя, у тому числі за умови надання відповідних ресурсів; 
6. Підтримку адвокаційного плану, розробленого БО БФ «ВОЛНА»  

 

 

 


