Але слід пам’ятати, що зазначене
твердження є хибним!!!
Також існує ряд інших причин: погані
стосунки в родині, з близькими й друзями; антисоціальна поведінка й гіперактивність дітей;
дружба з однолітками, які вживають алкоголь,
тютюн та наркотики; економічні й соціальні
труднощі; погане оточення; постійна зміна
місця навчання й проживання; доступність
заборонених речовин; шкідливі звички, що є у
батьків; спроба заглушити біль. Державна політика України спрямована на запобігання та
попередження від вчинення дій, пов’язаних з
шкідливими звичками.
Державна правова політика в Україні
спрямована на пропаганду здорового способу
та виховання молодого покоління в цьому напрямі.
Шкідливі звички – закріплені в особистості способи поведінки, агресивні по відношенню до самої особистості або до суспільства, є шкідливими для організму людини. Вони
перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих: наркоманія, алкоголізм, токсикоманія, тютюнопаління.
Зазначимо фактори, які впливають на
вживання заборонених речовин.
Основною проблемою в цій сфері є прагнення бути сучасним та модним, прагнення
вписатися в те оточення, яке важливе для молодої людини, де вживання заборонених речовин є нормою. Молодь приваблює поширена
помилка, що споживання наркотиків – ознака
сучасного модного устрою життя.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ
Одним з останніх документів, який передбачає законодавче регулювання профілактики та боротьби з курінням в нашій державі є
Закон України «Про заходи щодо попередження зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення», який набув чинності у грудні
2012 року.
Відповідно до цього закону курити заборонено:
у ліфтах і таксофонах;
у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на
дитячих майданчиках;
на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної
культури і спорту;
у під’їздах житлових будинків;
у підземних переходах, у громадському транспорті;
у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ;
на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення
громадян, у приміщеннях гуртожитків, в аеропортах та на вокзалах.
Також, чинним законодавством України
передбачена відповідальність за:

порушення правил торгівлі пивом,
алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами;

куріння тютюнових виробів у заборонених місцях;

розпивання пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв у заборонених законом
місцях або поява у громадських місцях у п'яному
вигляді.

Відповідно до ст. 156 Кодексу України
про адміністративні правопорушення порушення працівником підприємства (організації)
торгівлі або громадського харчування правил
торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом
(крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими
виробами в приміщеннях або на територіях,
заборонених законом, або в інших місцях,
визначених рішенням відповідного органу
місцевого самоврядування, як таких, де
роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними
напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними
напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а

також продаж пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв або
тютюнових виробів особі, яка не досягла 18
років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), - тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття175-1 КУпАП регламентує,
що
куріння тютюнових виробів у місцях, де це
заборонено законом, а також в інших місцях,
визначених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до
10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Статею 178 цього кодексу передбачено,
що розпивання пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у
скверах, парках, у всіх видах громадського
транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв на
розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування, або поява в громадських
місцях у п'яному вигляді, що ображає людську
гідність і громадську мораль, - тягне за собою
попередження або накладення штрафу від 1
до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом
року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою

накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї
статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню
за розпивання пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, - тягнуть за
собою накладення штрафу від шести до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк
від двадцяти до тридцяти годин, або
виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з
відрахуванням 20 процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк 15 діб.
Якщо казати про відповідальність за
вживання наркотиків, то можна зазначити наступне.
Поняття відповідальності, за вживання наркотиків, в кримінальному законодавстві України відсутнє. Але, передбачена
відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання або перевезення
(ст.309 КК України).
Якщо залежний від наркотиків
вирішив вжити наркотичні або психотропні
засоби, то природно він має виготовити їх або
придбати. Умислу на збування наркотиків не
має, тоді цей злочин належить до першої частини вищевикладеної статті, за що передбачена відповідальність до 3 років обмеження
волі (умовно).
Якщо ці дії вчинені повторно (особою,
що
раніше
притягувалася
до кримінальної
відповідальності за
ст.
307,308,310,317), у попередній змові групою
осіб (від двох і більше), або у великих розмірах наркотиків, то відповідальність передбачається від 2 до 5 років позбавлення волі.
Ті дії, що перераховані вище, та при залученні неповнолітнього або вчинені з нарко-

тиками в особливо великих розмірах, передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Особа, що добровільно звернулося до
медичного закладу для лікування від наркотичної залежності, взагалі звільняється
від кримінальної відповідальності

Проект "Забезпечення правової допомоги дітям-сиротам,
дітям позбавлених батьківського піклування та особам з
їх числа у вирішенні питань соціального захисту та матеріального забезпечення"

Даний Проект виконується в рамках Проекту "Доступна
та якісна правова допомога в Україні", який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки
Уряду Канади та Програмної ініціативи "Права людини
та правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження"

