
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

16.09.2019                                        Перечин                                       №108/01-31 

 

 

Про заборону споживання тютюнових виробів 

та алкогольних напоїв  в закладах освіти та 

проведення антинікотинової інформаційно-освітньої 

та профілактичної роботи у 2019/2020 н.р. 

 

Згідно із Законом України від 22.09.2005 № 2899-IV «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення», Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2005 

№ 639 «Про виконання Закону України від 22 вересня 2005 року N 2899-IV 

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», листа №31/235 від 

05.10.2005р. про виконання вимог Кабінету Міністрів України від 

07.09.2005р. щодо запобігання розповсюдження та споживання алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, з метою запобігання виникнення тютюнової та 

алкогольної залежності у дітей та молоді, захисту здоров’я людей та 

забезпечення їхнього права жити у середовищі, не забрудненому 

тютюновими димами, запобігання наркоманії та забезпечення зміцнення 

здоров’я шляхом пропагування здорового способу життя 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заборонити паління тютюнових виробів в приміщеннях будівель 

та на території закладів освіти Перечинської ОТГ. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

2. Керівникам закладів освіти Перечинської ОТГ: 

2.1. Видати накази про заборону тютюнопаління у приміщенні та на 

території закладу освіти, ознайомити усіх учасників освітнього процесу з 

вимогами цього наказу. 



2.2. Заборонити вживання алкогольних напоїв на території школи 

усім учасникам освітнього процесу, технічному та обслуговуючому 

персоналу. 

2.3. Розробити та затвердити заходи щодо активізації антинікотинової 

інформаційно-освітньої та профілактичної роботи. 

2.4. Забезпечити виконання заходів з пропаганди здорового способу 

життя, формування у дітей та учнівської молоді відповідального ставлення до 

свого здоров’я. 
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2.5. Проводити постійну роз’яснювальну роботу з усіма учасниками 

освітнього процесу та батьківською громадськістю щодо виконання чинного 

законодавства України про відповідальність за збереження життя та здоров’я 

дітей. 

2.6. Забезпечити: 

2.6.1.  Проведення відповідної роз'яснювальної роботи щодо норм 

законодавства серед учнів та у педагогічних колективах, зокрема в частині 

відповідальності за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв. 

2.6.2. Притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у 

разі виявлення порушень законодавства щодо вживання алкогольних і 

тютюнових виробів. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 


