
19–21 лютого 2004 року відбулася всеукраїнська 

науково-практична конференція “Роль міжгалузевого та 

багаторівневого співробітництва у формуванні здорового 

способу життя молоді”. 228 учасників зібралися у 

конференц-залі київського готелю “Турист”, щоб 

обговорити перші результати українсько-канадського 

проекту “Молодь за здоров’я-2”, який реалізується 

Українським інститутом соціальних досліджень за 

фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного 

розвитку (CIDA) та менеджменту Канадського товариства 

міжнародної охорони здоров`я (CSIH). 

Мета конференції полягала в тому, щоб підкреслити 

необхідність співробітництва міністерств, відомств, органів 

виконавчої влади різного рівня, громади та громадських 

організацій для ефективної роботи з формування здорового 

способу життя молоді; оцінити модель формування здорового 

способу життя, розроблену під час реалізації українсько-

канадського проекту “Молодь за здоров’я-1”; підвести перші 

підсумки роботи проекту “Молодь за здоров’я-2”, а також 

наголосити на важливості участі самої молоді у формуванні 

здорового способу життя.

На конференції були розглянуті та обговорені 

питання практичної участі установ та організацій різних 

відомств та рівнів, громади у роботі з формування 

здорового способу життя молоді; були визначені 

кроки щодо формування в Україні сприятливої для 

здоров’я політики, намічені конкретні заходи з розробки 

національної програми формування здорового способу 

життя молоді; вивчений практичний досвід установ та 

організацій Шполянського району Черкаської області та 

Березнівського району Рівненської області, на базі яких 

реалізується вищезазначений проект. 

Під час конференції учасники працювали на 

пленарному засіданні та двох секціях:

• “Розробка та реалізація політики стосовно 

формування здорового способу життя молоді”;

• “Міжгалузеве багаторівневе співробітництво з 

реалізації проектів та програм формування здорового 

способу життя молоді”.

Учасників конференції вітали Полетт Шатц – 

директор проекту „Молодь за здоров’я-2” (Канадське 

товариство  міжнародної охорони здоров’я); Юнь Пан 

– радник Посольства Канади в Україні, Олена Сакович – 

представник дитячого фонду об’єднаних націй ЮНІСЕФ; 

Лідія Ігорівна Андрущак – менеджер програм ООН з ВІЛ/

СНІД в Україні (ЮНЕЙДС), Брайан Белл – консультант 

Канадського товариства міжнародної охорони здоров’я.

З доповіддю „Формування здорового способу життя 

молоді – важлива складова державної молодіжної 

політики в Україні” виступила В. І. Довженко – Міністр 

України у справах сім’ї, дітей та молоді.

О. О. Яременко – директор Державного інституту 

проблем сім’ї та молоді, голова правління Українського 

інституту соціальних досліджень, ознайомив учасників 

конференції з доповіддю „Стратегія міжгалузевого 

багаторівневого співробітництва у формуванні здорового 

способу життя молоді як головний чинник ефективності 

проекту МЗЗ-2”.

На конференції виступили представники міністерств 

та відомств: М. П. Жданова – директор департаменту 

організації медичної допомоги населенню Міністерства  

охорони здоров’я України; Л. С. Ващенко – начальник 
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Яременко 

Олександр Олексійович,

директор 

Державного інституту проблем 

сім’ї та молоді,

голова правління 

Українського інституту 

соціальних досліджень

Ретельно вивчивши свого часу світовий досвід 

формування здорового способу життя, якому сьогодні уже 

близько 30 років, ми дійшли висновку, що ідеологія цієї 

системи дій може стати потужним важелем покращення 

ситуації щодо здоров’я української молоді. Звичайно, 

для цього слід було адаптувати зарубіжний досвід до 

вітчизняних умов. 

Такий підхід виявився цілком виправданим, що довела 

реалізація першого українсько-канадського проекту 

“Молодь за здоров’я”, який протягом 1998–2002 рр. був 

реалізований у м. Києві. Серед багатьох інших здобутків 

цього проекту одним з найбільш вагомих стало створення 

міжгалузевої багаторівневої моделі діяльності, визнаної 

вдалою, перспективною, придатною для поширення в 

інших регіонах країни.

На сьогодні минуло менше 9 місяців від початку 

роботи над проектом “Молодь за здоров’я-2”, а стосовно 

її результатів уже можна констатувати таке.

Перше: створений і вже працює Український центр 

формування здорового способу життя молоді. Модель 

“Молодь за здоров’я” впроваджується у Рівненській і 

Черкаській областях, у містах Березне і Шпола, селах 

Городище Березнівського району Рівненської області та 

Матусів Шполянського району Черкаської області.

Друге: діти та молодь Березного, Шполи, Городища 

та Матусова вже на практиці долучилися до конкретних 

місцевих проектів з формування здорового способу 

життя, здобувають навички активної участі в цій роботі.

Третє: політика підтримки діяльності з формування 

здорового способу життя молоді значно активізувалася на 

найвищому рівні. Основні політичні події лише трьох останніх 

місяців: це прийняття Закону України від 18 листопада 

2003 р. “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді 

на 2004–2008 роки”, у якій одним з основних напрямів 

виконання визначено формування здорового способу життя 

молоді. Це – парламентські слухання 26 листопада 2003 р. у 

Верховній Раді України під назвою “Формування здорового 

способу життя української молоді: стан, проблеми та 

перспективи”. Це – прийняття 3 лютого 2004 р. Постанови 

Верховної Ради України за підсумками парламентських 

слухань, якою визначено конкретні рекомендації органам 

державної влади щодо формування здорового способу 

життя молоді. 

На місцевому рівні відповідна політика реалізується на 

практиці. Зокрема вона відображена в угодах, підписаних 

у вересні 2003 р. між Українським інститутом соціальних 

досліджень та Рівненською і Черкаською обласними 

державними адміністраціями про реалізацію проекту 

“Молодь за здоров`я-2”. Велика зацікавленість обласних 

державних адміністрацій зумовила внесення пропозиції 

до проектів обласних бюджетів на 2004 р. про додаткове 

виділення коштів на реалізацію проекту “Молодь за 

здоров`я-2”. Це уможливить розширення кола учасників 

за рахунок міст і сіл, які взяли участь у конкурсі на право 

реалізації проекту, але не стали переможцями.

Місцеві органи влади підтримали проект, зокрема: 

• наказами голів Березнівської і Шполянської 

районних державних адміністрацій затверджено 

плани реалізації проекту;

• сесії Березнівської та Шполянської рад прийняли 

районні програми “Здоров’я молоді”;

• у бюджетах Березнівського і Шполянського районів 

передбачено кошти на формування здорового 

способу життя молоді;

• у бюджетах Рівненської та Черкаської областей 

передбачено кошти на роботу з формування 

здорового способу життя молоді. 

Надійними провідниками цієї політики є дорадчі 

комітети, які створені в усіх областях, містах і селах, де 

реалізується проект. Жодне рішення щодо організації та 

реалізації будь-яких заходів на місцях не приймається без 

відповідної рекомендації місцевого дорадчого комітету.

Четверте: однією з рекомендацій вищезазначених 

парламентських слухань Кабінету Міністрів України є 

“розробити Національну програму щодо формування 

здорового способу життя на 2005–2010 рр., передбачити 

залучення до її реалізації неурядових організацій”.

Викладене створює впевненість у тому, що подальша 

робота в проекті забезпечить досягнення очікуваних 

результатів у повному обсязі.

Андрощук Андрій, 

лідер молодіжної 

громадської організації, 

м. Березне 

Рівненської області

Головною рушійною силою, потенціалом і середовищем 

для розробки та реалізації проектів формування здорового 

способу життя є молодь, молодіжні громадські об’єднання 

та молодіжні структури. 

У м. Березне зареєстровано і діє близько десяти 

молодіжних та дитячих громадських організацій, які мають 

різні напрями діяльності. Звичайно, не всі з них проводять 

достатньо вагому роботу взагалі. Ще менше з них мають 

відношення до формування здорового способу життя, 

більше зосереджуючи свою увагу на політичних питаннях. 

Серед організацій, що працюють над питанням формування 

здорового способу життя, можна виділити Народно-

демократичну лігу молоді, Спілку української молоді, диско-

клуб “Богатир” та молодіжне об’єднання “Західний фронт”. 

Кожна з вищеназваних структур та організацій уже має 

певні свої напрацювання в даному напрямку.
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Україні зараз діє 1197. Питання здорового способу життя 

присутні в роботі центрів з усіма категоріями клієнтів. 

Аналізуючи різні напрями роботи центрів соціальних 

служб для молоді, можна виділити один з них, за яким 

цілеспрямовано, систематично здійснюється робота з 

формування здорового способу життя. Це профілактика 

негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, 

що проводиться через мережу спеціалізованих служб, які 

називаються “мобільні консультативні пункти соціальної 

роботи в сільській та міській місцевості”. Їх сьогодні на 

Україні діє 478. За минулий рік здійснено більше 10 тисяч 

виїздів у села і селища з метою надання індивідуальної та 

групової психологічної, соціально-педагогічної, медичної, 

соціальної допомоги з метою утвердження здорового 

способу життя. До роботи мобільних консультативних 

пунктів залучаються психологи, наркологи, дерматологи, 

гінекологи та інші кваліфіковані фахівці, що працюють 

в обласних службах у справах неповнолітніх, центрах 

профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, центрах 

планування сім’ї та різних громадських організаціях. 

Жданова 

Мирослава Петрівна, 

директор департаменту 

організації медичної 

допомоги населенню 

Міністерства охорони 

здоров’я України

Однією з головних стратегій Міністерства є 

формування у дітей і молоді стереотипу здорового 

способу життя, попередження або відмова від шкідливих 

звичок, куріння, вживання алкоголю, наркотиків, 

збільшення рухової активності, вживання якісних 

продуктів харчування, питної води тощо. Виконання 

конкретних завдань з формування здорового способу 

життя в системі Міністерства покладено на 73 центри 

здоров’я, 105 центрів санітарної основи та 550 відділень 

профілактики. Про безумовну необхідність навчання 

дітей та молоді здоровому способу життя в умовах 

соціальної нестабільності свідчать дані про небезпечно 

низький рівень здоров’я дітей та молоді, масовий наступ 

і культивування бездуховності та розпусти.

Основним напрямком діяльності Міністерства охорони 

здоров’я є профілактична діяльність: створення сучасної 

нормативної бази, розробка та впровадження ефективних 

профілактичних заходів.

Дудко 

Людмила Андріївна, 

начальник управління 

у справах сім’ї та молоді 

Черкаської обласної 

держадміністрації

Управління у справах сім’ї та молоді є координатором 

та ініціатором організації формування здорового способу 

життя в області. Прийнята на два роки програма 

“Обласна молодь за здоров’я” об’єднує 22 організації 

обласної структури. З кожною з цих структур у нас свої 

взаємовідносини, які враховують їх досвід, специфіку 

та форми й методи роботи. Наприклад, з головним 

управлінням освіти й науки у березні місяці ми проводимо 

спільну колегію двох управлінь щодо формування 

здорового способу життя молоді. До курсу перепідготовки 

кадрів включені теми здорового способу життя, і це вже 

реально працює. Редакція “Педагогічного вісника", що 

випускається для навчальних закладів, готує номер, 

повністю присвячений формуванню здорового способу 

життя. 

З управлінням культури, управлінням сільського 

господарства та продовольства, а також профспілкою 

культури ми підготували спільний наказ про оголошення 

обласного огляду-конкурсу сільських клубних заходів 

на кращу організацію змістовного дозвілля молоді та 

пропаганду здорового способу життя. Підсумки буде 

оголошено на День Молоді, і одним із результатів буде те, 

що кращі сценарії по проведенню заходів, присвячених 

пропаганді здорового способу життя, будуть опубліковані 

в окремому збірнику та розповсюджені на всі заклади 

культури. 

Цікаві в нас відносини і з засобами масової інформації. 

Це наші інформатори, інформаційні спонсори та партнери 

у реалізації українсько-канадського проекту. На обласній 

телерадіокомпанії створено окремі рубрики під назвою 

“Молодь за здоров’я”. 

Активну роботу у нас також проводять заклади 

охорони здоров’я з центрами планування сім’ї та з 

центрами здоров’я. По суті, всі шість управлінь, які є 

в області, проводять активну роботу з формування 

здорового способу життя молоді. 
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Для досягнення координації зусиль структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, органів 

місцевого самоврядування, працівників галузей – 

учасників проекту:

• при райдержадміністрації створено робочу групу, 

до повноважень якої входить координація зусиль 

усіх учасників проекту;

• створено дорадчі комітети щодо реалізації проекту в 

базових населених пунктах с. Матусові та м. Шпола;

• активізовано роботу консультативно-дорадчих 

органів  райдержадмін істраці ї  в  напрямі 

формування здорового способу життя молоді, а 

саме координаційних рад: з питань молодіжної 

політики, з питань сімейної та ґендерної політики, 

профілактики правопорушень та профілактики 

і боротьби з наркоманією і захворюваннями на 

СНІД, туберкульоз та ін.;

• затверджено план основних районних заходів 

щодо реалізації проекту на 2003–2005 роки, на 

основі якого планується робота в населених 

пунктах та погалузево.

Оскільки вирішальну роль відіграє саме кадровий 

потенціал, який працює з молоддю, то рішенням сесії 

районної ради введено при кожній сільській раді та 

на підприємствах посади консультантів-радників по 

роботі з сім’ями та молоддю, за допомогою яких значно 

активізувалася робота в сільській місцевості. Враховуючи 

збільшення обсягу роботи у зв’язку з реалізацією 

проекту, збільшено і кількість штатних працівників центру 

соціальних служб для молоді. Введено додаткові посади 

і по галузях, зокрема, у відділі освіти для забезпечення 

організації раціонального харчування.

Каменчук 

Леонід Іванович, 

голова Березнівської 

райдержадміністрації 

Рівненської області

Без сумніву, проблема здорового способу життя 

є однією з найбільш актуальних глобальних проблем 

сучасності.

Районна державна адміністрація, районна рада 

розглядають формування здорового способу життя не 

як окрему акцію, а як стратегічну мету, досягненню 

якої  більшою або меншою мірою підпорядковуються всі 

напрямки роботи щодо планування та реалізації завдань 

соціально-економічного розвитку території.

Практичну роботу в реалізації цих завдань умовно 

можна згрупувати в три основні блоки.

По-перше, робота щодо поліпшення екологічної 

ситуації. Адже здорові люди можуть бути тільки в 

екологічно здоровому середовищі.

По-друге,  зусилля місцевих органів влади 

спрямовуються на постійне покращення соціально-

економічних умов, які об’єктивно впливають на 

формування способу життя, поведінки та здоров’я 

молодого покоління.

По-третє, формування здорового способу життя ми 

розглядаємо як проблему соціальну. 

Формуючи стратегію ідеологічного виховання молоді, 

працюючи над розробкою та реалізацією програм у 

рамках проекту, ми визначаємо для себе вузлові напрями 

цієї роботи, серед яких найважливішими вважаємо:

• формування в молоді абсолютно нових, 

сучасних стереотипів мислення, подолання в неї 

апатії, споживацьких настроїв. У сучасної молодої 

людини має твердо сформуватися думка: я – 

господар своєї долі, ніхто крім мене моїх проблем 

вирішувати не буде;

• культивування на цій основі пріоритетності здоров’я 

як необхідної умови досягнення поставленої мети, 

успіху в житті. Бути здоровим – сучасно, модно, 

економічно та морально вигідно;

• створення найбільш сприятливих умов для 

суспільної самореалізації молоді через формальні 

та неформальні громадські молодіжні організації, 

молодіжні організації політичних партій, молодіжні 

об’єднання, клуби за інтересами і т. п.;

• формування в молодих людей свідомого 

переконання, що “наркоманія, алкоголізм, 

тютюнопаління – це не прояв сучасності, модності 

чи “крутості”, а найбільше суспільне зло не тільки 

для себе особисто, але й для оточуючих”;

Дудник 

Катерина Іванівна, 

заступник голови 

Шполянської 

райдержадміністрації 

Черкаської області

Політика та заходи з формування здорового способу 

життя в районі охоплюють широкий загал дітей та 

молоді, батьків, а також фахівців, що працюють з нею. 

Тому в одних випадках робота щодо реалізації проекту 

будується лише як виховна і профілактична, в інших 

– як виховна та корекційна, лікувально-корекційна чи 

освітньо-тренінгова. Тож закономірною є міжгалузева 

співпраця в реалізації проекту, “Молодь за здоров’я-2”, 

яка здійснюється через навчальні заклади ( програмні та 

факультативні курси, профілактичні заходи); позашкільні 

заклади ( особливо заклади фізичної культури і спорту); 

громади, зокрема через сім’ї і батьків; центр соціальних 

служб для молоді та відділ з питань сім’ї та молоді 

райдержадміністрації; медичні та оздоровчі установи; 

заклади культури; промислові підприємства; громадські 

організації; засоби масової інформації.
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молодому організму. Також члени бюро в інтерактивній 

формі навчають учнів, як відмовитись від запропонованої 

цигарки.

Модель проекту “Молодь за здоров’я” багаторівнева, 

міжгалузева. Для досягнення найбільшого успіху 

необхідна співпраця багатьох партнерів. Ця конференція 

– свідчення тому, що така співпраця започаткована. 

Стародавня мудрість говорить: краще запобігти біді, аніж 

боротись із нею. Разом ми зможемо зробити значний 

поступ у формуванні здорового способу життя нашої 

молоді. 

Козоріз 

Юрій Олексійович,

директор Шполянського 

районного центру соціальних 

служб для молоді, 

Черкаської області, 

координатор проекту „Молодь 

за здоров’я-2”

Одна з цілей роботи Шполянського РЦССМ  –  залучення 

якомога більшої кількості учнівської та студентської 

молоді до реалізації соціальних програм. З цією метою 

при РЦССМ діє „Школа волонтерів”. На засіданнях 

школи її учасники не тільки здобувають знання з питань 

здорового способу життя, але й готуються поширювати 

їх серед однолітків у школах, класах, на вулиці (під час 

вуличних акцій). Ці діти зазвичай проводять бесіди з 

ровесниками, учнями менших класів, готують реферати 

на профілактичну тематику і таке інше. Цікаво, що в 

„Школу волонтерів” часто приходять діти, які у своїх 

загальноосвітніх школах не вважаються активістами, а 

іноді навпаки, є „важкими” учнями. І це теж радує, адже 

тут, стаючи безпосередніми учасниками боротьби за 

здоров’я, вони не тільки проявляють себе, а й знижують 

ризик власного узалежнення від психотропних речовин.

Це ж відбувається і під час репетицій та виступів 

різновікового інтерактивного театру “Вибір”, який діє 

при РЦССМ. Переживаючи разом зі своїм героєм 

проблеми, з якими він зустрічається в житті, юні актори 

замислюються над тим, що в реальності їм цих проблем 

краще уникати. 

Хвищук 

Ніна Пилипівна, 

заступник директора 

коледжу „Полісся”, 

координатор проекту по 

м. Березне Рівненської області

Проблема формування здорового способу життя не 

нова для нашого району, ми маємо свої певні надбання і 

досягнення в цій галузі. 

Важливою умовою успішної реалізації проекту 

є безпосередня робота з молоддю, залучення самої 

молоді та дітей до вивчення проблеми формування 

здорового способу життя та до активні дії. Створені групи 

волонтерів із числа самої молоді, бо практика свідчить, що 

отримання та засвоєння соціального досвіду і життєвих 

установок безпечної поведінки значно ефективніше 

в ході спілкування підлітків з однолітками, передачі 

отриманих ними знань про здоров’я та здоровий спосіб 

життя рівними з ними за віком.

Гурінчук Лариса,

 заступник директора 

Городищенської ЗОШ, 

координатор проекту МЗЗ-2 

по с. Городище Рівненської 

області

З метою створення найбільш сприятливих умов для 

задоволення духовних, моральних та інтелектуальних 

потреб населення, розвитку фізичної культури і 

спорту, організації змістовного дозвілля, підвищення 

соціально-культурної активності населення, охоплення 

культурно-спортивними заходами всіх верств населення, 

формування здорового способу життя створено 

культурно-дозвіллєвий комплекс (КДК).

На базі Городищенської загальноосвітньої школи 

працює спортивно-оздоровчий клуб “Гарт”. Тут 

функціонують такі види спорту, як греко-римська 

боротьба, легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, 

жіночий футбол, шахи і шашки, міні-футбол, городки. 

Клуб працює щоденно зранку до вечора, і його відвідують 

діти і молодь від 6 до 28 років. Любить молодь села 

брати участь у змаганнях з різних видів спорту, а також 

у спортивних святах: “Тато, мама і я – спортивна сім’я”, 

“Козацькі забави” та ін.

Для успішної реалізації проекту “Молодь за здоров’я-

2” та з метою інформаційно-методичного забезпечення 

цієї роботи на базі школи створено ресурсний центр, 

якому надано необхідні засоби, витратні матеріали, 

довідкову літературу.

У селі організовано роботу молодіжного інтерактивного 

театру “Шанс”.

У межах українсько-канадського проекту “Молодь за 

здоров’я-2” нами було розроблено проекти: “Різдвяне 

таборування”, “відеолекторій “Допоможи собі””, “Центр 

спілкування”, “Здорове дозвілля молоді”. У планах на 

майбутнє – молодіжний клуб „Гармонія”, до складу якого 

входитимуть: молодіжне кафе „Гармонія”, тренажерні 

зали, тенісний і більярдний зали, диско-зал, фітокімната; 

також плануємо створити агітбригаду „Сполох”, 

реалізувати програми: „Здорові діти – здорові батьки 

– здорове суспільство”, “Раціональне харчування – це 

здорово”, випуск сільської газети „Обери життя”, а також 

проведення фестивалю „Молодь за здоровий спосіб 

життя” та інші.
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активізувати реалізацію проекту, залучити до 

цього процесу дітей та молодь на рівнях області, 

району, міста і села;

• стратегія Українського центру формування 

здорового способу життя молоді та місцевих 

дорадчих комітетів із впровадження і адаптації 

багаторівневої міжгалузевої моделі “Молодь 

за здоров’я” отримала громадське й політичне 

визнання в ході парламентських слухань у 

Верховній Раді України 26 листопада 2003 р. 

“Формування здорового способу життя української 

молоді: стан, проблеми та перспективи”, внаслідок 

чого було прийнято ряд важливих пропозицій 

щодо підтримки на державному рівні подальших 

заходів у цьому напрямі.

Одночасно слід відзначити, що різнобічна, досить 

значна діяльність щодо формування здорового 

способу життя молоді, яка реалізується силами 

багатьох міністерств, відомств, місцевих органів 

влади й самоврядування, окремих державних установ 

і громадських організацій, у тому числі спільно з 

міжнародними організаціями, в різних регіонах країни, 

ще недостатньо взаємоузгоджена і скоординована в 

міжгалузевому аспекті. Особливо це стосується рівня 

первинних структур – міських, районних, сільських. 

Відчувається певна нестача об’єднуючої міжвідомчої 

політики, інколи – відокремленість діяльності 

різногалузевих структур, недостатня координація, 

інтеграція спільних зусиль і ресурсів. 

Має місце й недостатньо активна участь самої молоді 

в роботі щодо формування здорового способу життя. 

Незначну поки що роль відіграють у цьому процесі 

громадські молодіжні організації, особливо у невеликих 

містах і селах. 

Певна частина державних службовців, причетних 

до прийняття важливих рішень, ряд фахівців місцевих 

структур різного галузевого й відомчого підпорядкування, 

які мають безпосереднє відношення до роботи з дітьми і 

молоддю, виявляються недостатньо підготовленими до 

ведення роботи щодо формування здорового способу 

життя на високому професійному рівні. Відчувається 

й нестача на місцях досвіду розробки та реалізації 

сучасних програм, локальних проектів, які слугували 

б цілям формування здорового способу життя, будучи 

цікавими й привабливими для молоді.

У зв`язку з вищевикладеним вважаємо доцільним:

• визнати результати реалізації українсько-

канадського проекту “Молодь за здоров`я-2” 

за підсумками 2003 р. такими, що відповідають 

державній політиці щодо сприяння формуванню 

здорового способу життя молоді України, зокрема 

положенням Загальнодержавної програми підтримки 

молоді на 2004–2008 роки, затвердженої Законом 

України від 18 листопада 2003 р. № 1281-IV;

• відзначити ефективність роботи, проведеної в 

межах реалізації проекту в Рівненській і Черкаській 

областях, організаційну та науково-методичну 

роль Українського центру формування здорового 

способу життя молоді Українського інституту 

соціальних досліджень;

• окремо відзначити важливість підтримки діяльності 

щодо формування здорового способу життя молоді 

України з боку Уряду Канади, Канадської агенції 

міжнародного розвитку, Канадського товариства 

міжнародної охорони здоров’я;

• запропонувати зацікавленим міністерствам, 

відомствам, їхнім структурам на місцях, органам 

місцевого самоврядування, громадським 

організаціям, діяльність яких має відношення до 

збереження і зміцнення здоров’я молоді, підтримати 

подальшу реалізацію проекту і приєднатися до 

роботи з формування здорового способу життя 

молоді на засадах міжгалузевого багаторівневого 

співробітництва;

• провести 2004 р. дослідження впливу реклами 

алкоголю, зокрема пива, та торгових марок, 

що виробляють алкогольні напої, на підлітків, 

рівня споживання ними алкогольних напоїв різної 

міцності. За результатами цього дослідження 

звернутися до Верховної Ради України з 

пропозиціями щодо суттєвих обмежень або повної 

заборони нав’язливої, агресивної реклами пива на 

телебаченні;

• посилити в межах проекту міжгалузеву співпрацю 

із закладами освіти за напрямом сприяння 

збереженню і зміцненню репродуктивного здоров’я 

дівчат і молодих жінок, формування у молоді 

достатнього рівня знань щодо застосування 

засобів контрацепції;

• звернутися до громадських організацій з 

пропозицією підтримати лобіювання у Верховній 

Раді України та Кабінеті Міністрів України 

запровадження і реалізації цілісної системи дієвих 

заходів із: заборони куріння та вживання алкоголю 

у громадських місцях; обмеження часу продажу 

алкогольних напоїв; посилення відповідальності 

за продаж тютюнових та алкогольних виробів 

неповнолітнім; заборони реклами відповідних 

торгових марок у засобах масової інформації; 

посилення контролю нелегальної торгівлі 

наркотичними речовинами у громадських місцях, 

передусім у навчальних закладах;

• враховуючи гостроту проблеми кадрового 

забезпечення діяльності щодо формування 

здорового способу життя молоді, запропонувати 

зацікавленим міністерствам і відомствам, у першу 

чергу – освіти і науки, охорони здоров’я, культури 

і мистецтв, фізичної культури і спорту, у справах 

сім’ї, дітей та молоді передбачити викладання 

навчального курсу “Формування здорового способу 

життя молоді” в системі підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації працівників зазначених 

галузей. Запропонувати Національній академії 

державного управління при Президентові України 

взяти участь у впровадженні відповідного курсу 

в систему навчання і підвищення кваліфікації 

державних службовців країни;

• враховуючи економічні можливості держави, 

звернутися до зацікавлених міністерств і 

відомств з пропозицією посилити діяльність щодо 

формування здорового способу життя молоді у 

2004 р. не за рахунок додаткових асигнувань, а 

шляхом перерозподілу видатків, передбачених 

чинним бюджетом на вирішення проблем дітей і 

молоді. Звернутися до громадських, у тому числі 

міжнародних організацій, підтримати, у тому числі 
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