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Goals and Objectives
Ukraine developed the National Drug Strategy for 2021-2030 and
drafted еру Action plan for 2021-2023.
The current drugs situation in the country requires comprehensive
responses across dimensions of security, health and social policy, law
enforcement, scientific, environmental, socio-political, technological,
and international issues. A people-centred and human rights-oriented
approach are the cornerstones of Ukraine drugs policy.

Цілі та завдання
Україна розробила Національну стратегію щодо наркотиків на
2021-2030 роки та зробила проект Плану дій на 2021-2023 роки.
Нинішня ситуація з наркотиками в країні вимагає комплексних
відповідей у різних аспектах безпеки, охорони здоров'я та
соціальної політики, правоохоронних, наукових, екологічних,
соціально-політичних, технологічних та міжнародних питань.
Орієнтований на людей та орієнтований на права людини підхід є
основними в наркополітиці України.
Стратегія має чотири основні цілі.
- Пропаганда здорового способу життя, зниження попиту на
психоактивні речовини (що включає дві оперативні цілі).
- Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, а також зменшення поставок таких
наркотиків і речовин, що перебувають у незаконному обігу, та їх
своєчасного вилучення (чотири оперативні цілі).
- Забезпечення доступності наркотичних засобів для нужденних
(дві оперативні цілі).
- Надання своєчасних та якісних послуг з діагностики,
профілактики, медичної та соціально-психологічної допомоги
особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок

The Strategy has four primary goals.
Promotion of a healthy lifestyle, reducing the demand for
psychoactive substances (comprising two operational goals).
Counteracting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances, and precursors, as well as reducing the supply of such
drugs and substances that are in illegal trafficking and their timely
seizure (four operational goals).
Ensuring the availability of narcotic drugs for those in need
(two operational goals).
Providing timely and quality services for diagnosis, prevention,
medical and socio-psychological assistance to persons with mental
and behavioural disorders due to psychoactive substances and the

availability of comprehensive harm reduction programs (four
operational goals).

психоактивних речовин та наявності комплексних програм
зменшення шкоди (чотири операційні цілі).

The conference's main objectives are to further develop and
implement the National Drug Strategy Action plan for 2021-2023 by
applying the best approaches and the most effective methods from
an international experience to land them in the Strategy primary goals
implementation.

Основними завданнями конференції є подальша розробка та
реалізація Плану дій Національної стратегії щодо наркотиків на
2021-2023 роки шляхом застосування найкращих підходів та
найбільш ефективних методів з міжнародного досвіду для
реалізації основних цілей Стратегії.

The conference promotes dialogue and experiences exchange
between scientific, professional, society, law enforcement, and
political circles.
It also provides opportunities to discuss evidence-based approaches
to behavioural health, drug use prevention, HIV/HVC prevention,
treatment and care, treatment of disorders, and rehabilitation of
people who use drugs, mitigation of adverse health and social
consequences of illicit drug use. The conference will bring the
experience from the Eastern European region.

Конференція сприяє діалогу та обміну досвідом між науковими,
професійними, суспільством, правоохоронними органами та
політичними колами.
Він також надає можливість обговорити засновані на доказах
підходи до поведінкового здоров'я, профілактики вживання
наркотиків, профілактики ВІЛ/ВГС, лікування та догляду,
лікування розладів та реабілітації людей, які вживають наркотики,
пом'якшення несприятливих наслідків для здоров'я та соціальних
наслідків незаконного вживання наркотиків. Конференція
принесе досвід східноєвропейського регіону.
Учасники
Конференція об'єднає осіб, які приймають рішення з:
- Верховна Рада України
- Міністерства,
- представники організацій громадянського суспільства,
- Провідні міжнародні та національні вчені, дослідники, експерти
та практики у сфері профілактики ВІЛ/ВГС, профілактики,
лікування та реабілітації з України, Молдови, Білорусі та інших
країн регіону Східної Європи та Центральної Азії та світу.
- Провідні експерти ООН, ЄС, міжнародні запрошені спікери
Орієнтовна кількість учасників обмежена пропускною здатністю
онлайн-системи і склала близько 300 осіб.

Participants
The conference will bring together decision-makers from:
- National parliament of Ukraine
- Line ministries,
- Representatives of civil society organizations,
- Leading international and national scientists, researchers, experts,
and practitioners in the field of HIV/HCV prevention, drug prevention,
treatment and rehabilitation from Ukraine, Moldova, Belarus, and
other countries across the Eastern Europe and Central Asia region and
across the globe.
- Lead experts from the UN, EU, international guest speakers
The estimated number of participants is limited by online system
capacity and accounted about 300 people.
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Conference format
While C-19 pandemic and considering on-line mode of the
Conference only Plenary sessions will be taken.
The moderators/facilitators will prepare the summary of respective
sessions.
The Conference is set of two days sessions of 4 hours daily from 9.00
to 13.00, with 15’ break after every 2 hours.
Languages
The working languages of the conference are Ukrainian, Russian and
English, with simultaneous translation.

Формат конференції
Зважаючи на пандемію С-19 і он-лайн режим конференції, будуть
проводитись тільки пленарні засідання.
Модератори/фасілітатори підготують резюме відповідних сесій.
Конференція складається з двох денних сесій по 4 години щодня
з 9.00 до 13.00, з перервою 15 хвилин через кожні 2 години.
Мови
Робочими мовами конференції є українська, російська та
англійська, з синхронним перекладом.

Програма
Programme
День 1. Наркополітика - співставлення національного та міжнародного контексту
DAY 1. Drug policy - matching national and international context
Registration is open from 8.30
9.00 – 9.30
5’ time slots

Відкриття/ Opening.
Moderator. Ms Zhannat Kosmukhamedova, UNODC
Міністерство охорони здоров’я України
Ministry of Health, Ukraine

Олександр Комаріда, перший
Заступник міністра охорони здоров’я
Mr Oleksandr Komarida, first Deputy
Minister of Health
Деніс Монастирський, Міністр
Mr Denis Monastyrskyi, Minister
Оснат Лубрані
Ms. Osnat Lubrani
Наталія Рибалка, Заступник
начальника Департаменту, Мінюст
України
Nataliia Rybalka,

Міністерство внутрішніх справ України
Ministry of Internal Affairs, Ukraine
Координаторка системи ООН в Укрaїні
UN Resident and Humanitarian Coordinator in Ukraine
Міністерство юстиції України
Ministry of Justice, Ukraine
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MinJust of Ukraine, Deputy Head of the
Department
Дені Убер, виконавчий секретар
Групи Помпіду
Mr Denis Huber, Executive Secretary,
Pompidou Group
Олег Димарецький
Mr. Oleg Dymaretsky

Група Пoмпіду
The Pompidou Group

9.30-10.50

Громадська організація «ВОЛНА»
Civil society “Volna”, Ukraine
Стратегія наркополітики України 2021-2030
Ukrainian Drug Policy Strategy 2021-2030
Moderator: UNODC

9.30-9.50

9.50-10.10

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.55

20’ time slots
Огляд регіональної ситуації із наркополітикою та ситуація із вживання наркотиків
(WDR 2021).

Жаннат Космухамедова, УНЗ ООН
Ms Zhannat Kosmukhamedova, UNODC

Review of the regional status of drug policy and drug use situation (WDR 2021)
Коротка презентація щодо Плану дій ЄС щодо наркотиків на 2021-2025 роки та Жуан Кастель-Бранку Гулау, від імені
моделі португальської політики щодо наркотиків.
португальського головування Групи
Помпіду
Brief presentation on the EU Drugs Action Plan 2021-2025 and on the Portuguese drug Mr. João Castel-Branco Goulão, on behalf
policy model
of the Portuguese Presidency of the
Pompidou Group
Огляд національної стратегії наркополітики України
Ігор Кузін, МОЗ, заступник Міністра
Mr Ihor Kuzin, MoH, Deputy Minister
Overview of the national drug policy strategy of Ukraine
УНЗ ООН. Профілактика як наука – підхід заснований на доказах. Міжнародні
Вадіх Маалоф, УНЗ ООН
стандарти УНЗ ООН із профілактики вживання наркотиків.
Wadih Maalouf, UNODC
UNODC. Prevention as a science – the approach based on evidence. UNODC
International standards of drug use prevention.
Стратегічна ціль 1: Промоція здорового способу життя, зменшення попиту на психоактивні речовини
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10.50-11.05

11.10-11.25

Strategic Goal 1. Promotion of a healthy lifestyle, reducing the demand for psychoactive substances.
Moderator. UNODC
15’ time slots
Реалізація програм на базі громади програм профілактики в Львівській області
Януш Сєрославський,
від імені віце-президента Польщі,
Developing community-based prevention programs in Lviv Region
Група Помпіду
Janusz Sierosławski,
on behalf of the Polish Vice-Presidency of
the Pompidou Group
Результати ініціативи із профілактики передозувань SOS.
Аня Бюсе, Відділ профілактики та
лікування, УНЗ ООН
SOS overdose initiative and results
Ms Anja Buse, Drug Prevention and
Health Branch, UNODC
15’ break

11.25-11.40

11.40-11.55

Політична декларація із ВІЛ та СНІД: припинення нерівності та відслідковування для
закінчення СНІД до 2030.
Political Declaration on HIV and AIDS: Ending Inequalities and Getting on Track to End
AIDS by 2030
Реалії профілактичної роботи в Україні
Reality of prevention work in Ukraine

Раман Галієвич, голова офісу UNIADS в
Україні
Mr Hailevich Raman, Head of the office,
UNIADS
Уряд України
The Government of Ukraine

11.55-13.10 Стратегічна ціль 2. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також
15’ time slots скорочення пропозиції таких наркотичних засобів і речовин, що перебувають у незаконному обігу, та їх своєчасне
вилучення.
Strategic Goal 2. Counteracting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as reducing the
supply of such drugs and substances that are in illicit trafficking and their timely seizure.
Moderator: UNODC
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11.55-12.10.

Поточна ситуація із наркотиками в Україні

12.10-12.25

Формування та виконання плану заходів з реалізації державної Стратегії з
наркополітики в умовах реформування СБУ

12.25-12.40

Formation and implementation of an action plan for the implementation of the State
Strategy on Drug Policy in the context of the SSU reform
Поточна ситуація із наркотиками в Молдові
The actual situation with narcotic drugs in Moldova.

12.40-12.55

Поточна ситуація із наркотиками в Беларусі

12.55-13.10

The actual situation with narcotic drugs in Belarus
Ціна криміналізації людей, які вживають наркотики в Україні
Price of criminalisation of people who use drugs in Ukraine

09.00-11.25

9.00-9.15

9.15-9.30

Василь Мельничук, ДБНЗ, Національна
Поліція України
Mr Vasyl Melnychuk, National Police
Сидорук Олександр, СБУ
Mr Oleksandr Sydoruk, SSU

Ион Цуркану, УБНОН Поліції Республіки
Молдова
Mr Ion Tsurcanu, BNON, Republic of
Moldova, National Police
Віталі Пручковський, МВС Республіки
Беларусь
Mr Vitaliiy Pruchkovskyi, MoIA of Belarus
Українська мережа людей, які
вживають наркотики (VOLNA)
Ukrainian Network of People who Use
Drugs (VOLNA)

Day 2.
Стратегічна ціль 3. Забезпечення доступності наркотичних засобів для тих кому потрібно.
Strategic Goal 3. Ensuring the availability of narcotic drugs for those in need.
Moderator: UNODC
15’ time slots
Стан забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хронічно хворих
пацієнтів в Україні
Ensurance of the availability of the narcotic medicines for chronically ill patients in
Ukraine.
Рівень споживання опіоїдних анальгетиків в медичних цілях в Україні 2016-2019 рр.
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Коваль Олена, МФ "Відродження"
Ms Olena Koval, MF "Renaissance"

Дацюк Наталія, МФ "Відродження"

9.30-9.45

Opioid analgesics consumption for medical purposes in Ukraine in 2016-2019.
Поточний стан впровадження ЗПТ: досягнення та виклики. Оновлені підходи до
надання послуг та реалізація програми в умовах пандемії ковід

Ms Nataliia Datsiuk, MF "Renaissance"
Ірина Іванчук, ЦГЗ
Ms Iryna Ivanchuk, PHCenter, MOH

Actualities of OAT implementation. achievements and challenges. Updated approaches
to service delivery and programme implementation during C-19.
9.45-13.00

9.45-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-10.55

Стратегічна ціль 4. Профілактика, медична та соціально-психологічна допомога людям, які вживають психоактивні
речовини, а також наявність комплексних програм зменшення шкоди
Strategic Goal 4. Prevention, medical and socio-psychological assistance to people due to the use of psychoactive substances, as
well as the availability of comprehensive harm reduction programmes
Moderator: UNODC
15’ time slots
Пакети фінансування: сталість фінансування та сервісів
Наталія Гусак, Голова Національної
служби здоров'я України
Financing packages (sustainability of funding and services)
Ms Natalia Gusak, Head, National Service
for Health of Ukraine
Лікування людей, які вживають психоактивні речовини у місцях позбавлення волі
Роберт Телтзроу, головний
консультант проекту Групи Помпіду
Treatment of people due to the use of psychoactive substances in the prisons
Mr Robert Teltzrow, Principal Project
Consultant of the Pompidou Group
Огляд досліджень рекреаційної наркосцени і використання даних при розробці
В’ячеслав Кушаков, Альянс
програм зменшення шкоди: спектр ПАР, вживання в сексуальних контекстах,
громадського здоров’я
передозування, перевірка невідомих речовин
Mr Vyachesklav Kushakov, Alliance for
Public Health
An overview of studies of recreational drug scene and the use of data in the
development of harm reduction programs: Spectrum of psychoactive substances, use in
sexual contexts, overdose and drug checking
15’ time slots
Центри пробації як точки доступу для залучення людей з опіоїдною залежністю до
замісної підтримувальної терапії в Україні
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Гришаєв, УІПОЗ
Mr Hrishaev, UIPHP

10.55-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

Probation centres as access points for involving people with opioid dependence in
substitution maintenance therapy in Ukraine
Міфи та страхи використання опіоїдних анальгетиків в медичній практиці
Myths and fears of opioid analgesics use in medical practice
15’ break
Впровадження та інституціоналізація національної системи реагування на
стратегічні кейси щодо порушення прав наркозалежних
Implementation of national response system to strategic cases of drug users’ rights
violation
Альтернативи ув'язненню для людей, які вживають наркотики: Партнерство НВОСлідчого комітету (відео)
Alternative measures to incarceration for people who use drugs: Partnership of CSO and
the Investigative Committee, (video)
Порушення прав людей з порушеннями вживання наркотиків у лікувальних
закладах
Violations of rights of people with drug use disorders in treatment facilities

11.40-11.50

Робота мережі параюристок національної спільноти жінок, які вживають наркотики
(ВОНА)

11.50-12.00

Prejudicial support by national community of women who use drugs (VONA)
Інформаційно-освітні заходи для правоохоронних органів з проблематики
наркозалежності та профілактики ВІЛ

12.00-12.10

Educational events for law enforcement officers on drug use and HIV prevention.
Аналіз випадків порушень прав ЛВН, які надходять на Національну гарячу лінію з
наркозалежності та ЗПТ
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Босенко Максим, МФ "Відродження"
Mr Maxim Basenko, International
Renaissance Foundation
Миронюк Сергій, ЦГЗ МОЗ
Mr Sergii Miyronyuk, PHC MOH

Ірина Статкевич, «Позитивний рух»,
Білорусь
Ms Irina Statkevich, NGO “Positive
movement” Belarus
Артем Осипян, Українська мережа
людей, які вживають наркотики
(VOLNA)
Mr Artem Osypian, Ukrainian Network of
People who Use Drugs (VOLNA)
Лебедь Тетяна, НГО «ВОНА»
Ms Tetyana Lebed, NGO VONA

Павло Скала, Альянс громадського
здоров’я
Mr Pavlo Skala, Alliance for Public Health
Світлана Ткаля, ГО «Надія та довіра»
Ms Svilana Tkalya, NGO “Hope and trust”

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Analysis of cases of violations of the rights of PWUD registered by the National Hotline
for Drug Addiction and OAT
Аналіз випадків порушення прав ЛВІН в Україні: основні порушення, реагування на
них, рекомендації щодо внесення змін до нормативно-правової бази
Analysis of cases of violation of the rights of PWID in Ukraine: main violations, response
to them, recommendations for amendments to the regulatory framework
Програми профілактики та немедичного супроводу для клієнтів ЛВНІ за рахунок
бюджетних коштів
State fundings for prevention and non-medical support to PWUD
Стратегічна інформація для програм для ЛВІН: оцінка ефективності програми,
картування, пілотний проект PREP
Strategic information for programmes for PWID: programme performance evaluation,
mapping, PREP pilot
Якість, вартість одного клієнта і комплексність послуг зменшення шкоди в Україні та
регіоні: аналіз і рекомендації
Quality, unit cost and comprehensiveness of harm reduction services in Ukraine and the
region: analysis and recommendations
Закриття
Closure
CO-SPONSORS OF THE CONFERENCE
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Ольга Варецька, Альянс громадського
здоров’я,
Ms Olga Varetska, Alliance for Public
Health
Мангатова Катерина, ЦГЗ МОЗ
Ms Kateryna Magnatova, PHC MOH

Тетяна Салюk, Альянс громадського
здоров’я,
Ms Tetyana Saluk, Alliance for Public
Health
Ганна Довбах, Євразійська асоціація
зменшення шкоди
Ms Ganna Dovbakh, Eurasian harm
reduction association (EHRA)

