
 

Резолюція 

Ми, учасниці та учасники ІV Національного Форуму людей, які живуть з 
наркозалежністю України (ЛЖН) 

25-27.11.2020, місто Київ 

ЗАКЛИКАЄМО партнерів з державних установ, міжнародні, донорські та неурядові  

організації до об’єднання зусиль на всіх рівнях задля впровадження змін по 
відношенню до людей з наркозалежністю, а саме: 

1. Формувати в суспільстві толерантне ставлення, таке що поважає гідність та 
права людей, які вживають наркотики та/або живуть з наркозалежністю в тому 
числі шляхом законодавчого регулювання нової прогресивної наркополітики 
держави; 

 
2. Закликаємо до скорішого прийняття Національної стратегії щодо наркотиків 

2021-2030 рр.. та її імплементації до Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ 

інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року; 

 

3. Закликаємо відповідальних осіб з Міністерства Юстиції України забезпечити 

зміни застарілого порядку встановлення діагнозу та найшвидшу ліквідацію 

наркологічного диспансерного обліку, який обмежує права людини; 

 

4. Закликаємо долучитись до боротьби зі стигмою і дискримінацією по 

відношенню до спільноти ЛВН/ЛЖН в Україні шляхом ініціації та 

адвокатування відміни дискримінуючих та криміналізуючих норм і прийняттю 

стандартів програм соціально-психологічної допомоги, розроблених з 

урахуванням прав людини та з залученням представників спільноти; 

забезпечити моніторинг  якості послуг із залученням представників спільноти; 

 

 



5. Закликаємо відповідальних осіб з Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства Охорони Здоров’я України, Міністерства 

Внутрішніх Справ України, Міністерства Юстиції України забезпечити зміни 

щодо декриміналізації ЛВН, а саме скасування статті 309 КК України та 

прийняти зміни до наказу №188 МОЗ України для запобігання зловживань та 

корупції навколо зберігання наркотичних речовин для власного споживання; 

6. Збільшити тиск на фармакологічні компанії для дотримання виробниками 
препаратів підтримувальної терапії агоністами опіоїдів (ПТАО) європейських 
стандартів якості та адвокації доступних цін для учасників лікування ПТАО з 
можливістю розширення лінійки препаратів, що використовуються в країні, 
залучити нові фармакологічних компаній на ринки України; 
 

7. Збільшити тиск на представників аптечної мережі з метою забезпечення 
наявності та безперервності постачання препаратів ПТАО; 
 

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

9. Розробити та запровадити зміни в програми Зменшення Шкоди для споживачів 
неін'єкційних наркотиків з урахуванням специфіки наркосцени та потреб 
людей. Об'єднати зусилля щодо впровадження пакетів послуг для людей, які 
вживають наркотики неін’єкційним шляхом, людей які вживають речовини 
амфетамінового ряду та людей, які вживають «нові дизайнерські речовини»; 
 

10. Забезпечити включення пропозицій представників спільнот та зацікавлених 
сторін щодо розширеного пакету послуг, зміни тарифікації та звільнення від 
ПДВ постачальників послуг у програмах профілактики та підтримки для ЛВН; 
 

11. Службі ДКВС, Міністерству Юстиції України, Міністерству Охорони Здоров’я, 
Міністерству Соціальної Політики забезпечити умови для організації та 
втілення програм різних форм допомоги ЛВН/ЛЖН у місцях несвободи; 
 

12. Національну службу здоров’я України (НСЗУ), Міністерство Охорони Здоров'я 
України, Державну установу "Центр громадського здоров'я МОЗ України", 
представників основних реципієнтів програм Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом і малярією та усі зацікавлені сторони закликаємо 
прикласти максимум зусиль задля популяризації програм Зменшення Шкоди, 
ПТАО, реабілітації та організації доступу до даних програм з метою 
моніторингу, їх запровадження та розширення по всій території України; 
 

ДЕКЛАРУЄМО: 

1. Мобілізацію і підтримку всіх ЛВН/ЛЖН в усіх регіонах України; 

2. Участь у адвокаційних процесах щодо прав ЛЖН 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, що стосуються 
нашого життя; 



5. Розвиток потенціалу спільноти ЛВН/ЛЖН в Україні щодо проведення 
моніторингу послуг, процесів їх надання та забезпеченості в Україні; 

6. Залучення міжнародних експертів, організацій та підрозділів ООН задля 
досягнення адвокаційних цілей, що вказані в даній резолюції - зміни політик та 
НПА, розширення послуг та їх забезпеченості задля доступності, захисту прав 
людей з наркозалежністю, моніторингу даних напрямків за участі 
представників спільноти ЛВН/ЛЖН. 

Позиційні заяви: 

Ми заявляємо – держава має забезпечити: 
 

- Рівні умови доступу до якісних послуг Зменшення Шкоди, ПТАО, 
допомоги ЛВН/ЛЖН, їх фінансування; 

- Здійснення постійного моніторингу якості даних послуг за участю 
представників спільноти; 

- Розширення участі представників ООН, МОЗУ, МВСУ у процесах 
ратифікації, впровадження та відповідальності за порушення 
законів України щодо протидії насильства в усіх проявах - 
фізичне, сексуальне, психологічне, матеріальне; 

- свою активну та непримиренну позицію у боротьбі проти стигми та 
дискримінації в будь яких проявах та за будь яких ознак. 
 

У разі невиконання існують наступні ризики: 

 
1. Збільшення рівня захворювання на соціально-небезпечні хвороби у суспільстві 
2. Збільшення смертності 
3. Збільшення рівня злочинності 
4. Збільшення ціни криміналізації  
5. Поява більш токсичних небезпечних ПАР 
6. Погіршення демографічної ситуації 
7. Невиконання Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ інфекції/СНІДу, 

туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року 
8. Неефективна Державна стратегія щодо наркотиків 2021-2030 рр. 


