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РЕЗОЛЮЦІЯ
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві»
5 листопада 2017 р.

м. Київ

Тверезість – це природний стан людини, яка не вживає алкоголю,
тютюну, інших наркотиків та інтоксикантів і не має запрограмованості на їх
вживання.
Учасники IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Формування тверезого способу життя в сім'ї та
суспільстві» занепокоєні через відсутність тверезості як цінності серед народу
України, одними з основних наслідків чого є:
 низький рівень здоров'я дітей та молоді,
 низька тривалість та якість життя,
 зниження рівня життя української нації.
Особливу загрозу суспільству несе споживання алкоголю підлітками та
молоддю внаслідок широкої реклами алкоголю серед населення та його
доступності, що тягне за собою низку проблем: знайомство дітей та молоді з
алкоголем, побутове пияцтво, нещасні випадки й злочинність, алкогольну
залежність, смертність від причин, пов'язаних з споживанням алкогольних
виробів.
Саме тому необхідно виховувати тверезий спосіб життя зростаючого
покоління.
Розуміючи всю складність ситуації, використовуючи досвід розвинених
країн та впроваджуючи міжнародні зобов’язання України,
ПРОПОНУЄМО:
1.
Встановити пріоритетом держави формування в суспільстві
тверезого способу життя як запоруки здоров’я, добробуту та безпеки народу
України.

2.
Впровадити викладання основ тверезого способу життя в усіх
дошкільних закладах, закладах шкільної й вищої освіти та забезпечити
умови для просвітницької роботи серед населення.
3.
Враховуючи позитивний досвід 14 міст України заборонити
торгівлю алкогольними виробами у нічний час (з 22-00 до 10-00 ранку) на
всій території України.
4.
Міністерству фінансів України передбачити цільове фінансування
виховання тверезості серед дітей та молоді з державного бюджету. Розподіл
коштів здійснювати прозоро із залученням профільних громадських
організацій та авторитетних засобів масової інформації.
5.
Привести законодавство України у відповідність до законодавства
ЄС та рекомендацій ВООЗ щодо усунення основних причин алкоголізації та
тютюнопаління.
6.
Створити при міських, районних, обласних радах консультативнодорадчі органи, які будуть мати повноваження контролю та дотримання
законодавства у сфері обігу алкогольних, тютюнових виробів та
електронних сигарет.
7.
Забезпечити притягнення до відповідальності за розпивання
алкоголю й паління в громадських місцях, продаж алкогольних та
тютюнових виробів, в тому числі у навчальних, спортивних і культурних
закладах та об’єктах.
Просимо своєчасно розглянути та впроваджувати пропозиції. Відповідь
просимо надати в установлений термін згідно чинного законодавства за
адресою: ГО Твереза Україна, а/с В-24, Київ-1, 01001.
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