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Донецк без табачного дыма: методическое пособие для 
активных дончан / состав. Дурнева Т.В., Бурлакова С.В., Пашкова Н.В.,  
Прокопенко А.С. – Донецк: «Новый мир», 2012. –  36 с.

Данная публикация осуществляется в рамках проекта «Донецк без та-
бачного дыма», который реализовывает Донецкая областная организация 
Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Укра-
ины» при поддержке «Кампании за будущее без курения» (Campaign for 
Tobacco-Free Kid’s).

Выражаем благодарность Коалиции «За свободную от табачного дыма 
Украину» за помощь в подготовке материалов.

Издание будет полезно активным гражданам и окажет практическую и методиче-
скую помощь при защите права на воздух, свободный от табачного дыма.
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Предисловие
Пассивное курение – это большая проблема, которая с каждым днем 

становится все более актуальной. Табачный дым не просто неприятен, он 
представляет серьезную угрозу здоровью и является одной из причин ин-
валидности, болезней и смертей, забирая ежегодно более 110 тысяч жиз-
ней украинцев. 

Очень часто решение проблемы пассивного курения зависит не только 
от штрафов или работы правоохранительных органов, а еще и от созна-
тельности и активности. 

Это очень важно – знать свои права и понимать, как их защитить. Ведь 
из-за недостаточной осведомленности о местах, свободных от курения, 
многие из нас не проявляют активности и молча дышат чужим табачным 
дымом. Оставаясь пассивными гражданами, мы автоматически стано-
вимся пассивными курильщиками.

Говоря о местах, свободных от курения, нам часто приходится сталки-
ваться с негативной реакцией со стороны самих курильщиков. Иногда у 
некоторых из них возникает ощущение, что мы «наступаем на их терри-
торию, ущемляем их права». Однако нам всем важно понимать, что за-
коны, защищающие от табачного дыма и внедряющие ограничения на 
курение в общественных местах, не отнимают у курильщиков самой 
возможности курить. Законы  просто определяют, где эту возможность 
можно реализовать так, чтобы не наносить вред окружающим. Поэтому 
один из месседжей нашей социальной рекламы звучит именно так: «Ког-
да ты куришь, ты вредишь не только себе. Дым вдыхают те, кто рядом.  
Откажись от курения в общественных местах». Мы понимаем, что куре-
ние – это зависимость, и далеко не каждый может легко и быстро с ней 
справиться. Поэтому мы не требуем от курящих людей бросить курить 
сразу и навсегда. Однако мы верим, что в конечном итоге, Украина пере-
станет быть одной из самых «прокуренных» стран. Ведь если у человека не 
будет возможности свободно курить на своем рабочем месте, в кафе или в 
подъезде, то суммарное количество выкуренных за один день сигарет зна-
чительно снизится. Постепенное уменьшение употребления табака, отказ 
от курения в помещениях и общественных местах дает следующий резуль-
тат – отвыкание от курения в целом. 
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Если мы хотим обеспечить нашим детям жизнь, свободную от сигарет 
и табачного дыма, для этого необходимо:

- оградить детей от любой рекламы сигарет. На сегодняшний день  
в Украине уже запрещена реклама табачных изделий на радио и телевиде-
нии, на первых и последних страницах газет, во всех изданиях для детей и 
юношества и т. д. Однако у табачных компаний осталось немало возмож-
ностей для продвижения своей продукции и «затягивания новых жертв»;

- искоренить несанкционированную продажу сигарет и продажу та-
бачных изделий несовершеннолетним;

- защитить детей от пассивного курения (дети не должны находиться  
в прокуренных помещениях или просто рядом с курящим человеком).

Дорогу осилит идущий. Для того, чтобы добиться желаемого, надо быть 
осведомленными и активными.  Простое чтение этой брошюры даст вам 
только необходимые знания и полезную информацию. Однако результат 
будет только в том случае, если эти знания станут применяться на практи-
ке, в повседневной жизни. И тогда, благодаря вкладу каждого из нас, мы 
сможем освободить Украину от табачного дыма. 

«Это невозможно!» – сказала Причина.
«Это безрассудно!» – заметил Опыт.
«Это бесполезно!» – отрезала Гордость… 
«Попробуй......» – шепнула Мечта...

Попробуйте!
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Проект «Донецк без табачного дыма»
Защитим право на воздух, свободный от табачного дыма, вместе!

С января 2011 года Донецкая областная организация ВОО «Комитет 
избирателей Украины» в рамках направления защиты прав и интересов 
граждан реализует проект «Донецк без табачного дыма».

Право дышать чистым воздухом, не загрязненным табачным дымом, – 
одно из прав человека, закрепленных в статье 50 Конституции Украины.

Цель проекта: реализация права жителей г.Донецка на чистый (свобод-
ный от табачного дыма) воздух путем 100% освобождения общественных 
мест от сигаретного дыма к ЕВРО – 2012. 

Миссия проекта: активизация граждан для защиты своего права на 
свободный от табачного дыма воздух. В рамках проекта проводится ши-
рокая информационно-просветительская кампания, направленная на ин-
формирование граждан о вреде пассивного курения и о законодательстве, 
ограничивающем курение в общественных местах. В будние дни с 09:00 
до 17:00 работает бесплатная «горячая» телефонная линия, оператор кото-
рой фиксирует жалобы на курение в неположенном месте, предоставляет 
информацию о механизме защиты права на чистый воздух, контакты кон-
тролирующих структур.

Обобщенная информация от граждан, обратившихся на горячую ли-
нию, унифицируется и передается местным властям, ответственным ли-
цам, правоохранительным органам. 

На основании полученных жалоб и, во многом, благодаря активи-
зации граждан, ДОО «Комитет избирателей Украины»  рекомендовал  
Донецкому горсовету внести изменения в решение от 10.11.2006 № 6/8  
«Об определении мест, свободных от курения и распития спиртных на-
питков на территории г. Донецка» и дополнить его новым пунктом – оста-
новками общественного транспорта и 20-ти метровой зоной вокруг них. 
Данная рекомендация была рассмотрена и одобрена на IV сессии город-
ского совета 23 сентября 2011 года. 

В течение всего проекта проводятся круглые столы, экспертные и ра-
бочие группы, совещания с представителями целевых групп (правоохра-
нительных органов, учреждений здравоохранения, образования, досуга, 
общественного питания) с целью выявления оптимальных путей решения 
проблемы курения в общественных местах. 

Вопрос пассивного курения занял достойное место в средствах массо-
вой информации: телеканалы стали проводить тематические передачи, в 
прессе появилось значительное количество статей, на радио – социальная 
антитабачная реклама.
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Инициатива освобождения общественных мест от табачного дыма по-
лучила существенную поддержку со стороны общественности, бизнеса и 
власти. 

17 марта 2011 года на совместной пресс-конференции с руководством 
«Донбасс Арены» было объявлено о введении запрета на курение на ста-
дионе.  11 августа 2011 года губернатор Донецкой области и глава Донецко-
го областного совета публично поддержали политику некурения в обще-
ственных местах и обратились к донетчанам и руководителям спортивных 
объектов с призывом запретить курение в местах проведения спортивных 
мероприятий.

По инициативе ДОО «Комитет избирателей Украины» в октябре 2011 
года была создана коалиция «Донбасс без табачного дыма», в которую 
вошли общественные организации, средства массовой информации, биз-
нес структуры и другие организации, которые не получают финансовую 
или другую помощь от табачных компаний и придерживаются в своей 
деятельности политики некурения. 

Членами коалиции «Донбасс без табачного дыма» были инициированы 
консультации с общественностью на тему «Проблема пассивного курения 
в общественных местах». В итоге, 23 декабря 2011 года распоряжением  
Донецкого городского головы был создан оргкомитет по подготовке обще-
ственных слушаний 1 марта 2012 года.

Каждый житель города может повлиять на решение проблемы курения 
в общественных местах.

 Если Вы:
■ против курения в общественных местах и хотите присоединиться  

к борцам за свободный от табачного дыма воздух;
■ обеспокоены здоровьем украинской нации и распространенностью 

курения среди детей и подростков;
■ хотите изменить ситуацию с курением в регионе и способствовать 

прекращению табачной эпидемии в Донецкой области,
присоединяйтесь к проекту «Донецк без табачного дыма»!
Только объединив наши усилия, можно разрушить существующие сте-

реотипы и освободить общественные места от табачного дыма! 
Найдите нас в интернете:
http://www.facebook.com/smokeFRE
http://vkontakte.ru/id132612402 
http://cvu.dn.ua
Или свяжитесь с нами по телефонам: 066-0111-077,  (062) 304-81-81 и 

мы вместе оздоровим наше общество!

Всякий курящий должен знать и понимать, что он отравляет не только себя, но и других. (Н. Семашко)
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10 фактов о пассивном курении
Табачный дым одинаково опасен как для самого курящего, так и для •	
окружающих его людей.

Безопасного уровня табачного дыма не существует.•	

Вдыхание вторичного табачного дыма приводит к 600 000 случаев  •	
преждевременной смерти в год, из которых две трети – дети. 

В табачном дыме содержится более 4000 химических веществ, из кото-•	
рых, по меньшей мере, 250 известны как вредные и более 50 как канце-
рогенные. 

Среди взрослых людей вдыхание вторичного табачного дыма вызывает •	
серьезные сердечно-сосудистые заболевания и респираторные болез-
ни, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. Среди детей 
грудного возраста оно вызывает внезапную смерть, а у беременных 
женщин – рождение детей с низкой массой тела.

Вдыхание вторичного табачного дыма вызывает каждый десятый слу-•	
чай смерти, связанной с табаком.

Табачный дым поражает ген ТР53, который предотвращает развитие •	
раковых опухолей. 

8 часов в закрытом помещении вместе с курильщиком приравниваются •	
к выкуриванию 5 сигарет в день.

Вторичный табачный дым может распространяться из помещения  •	
в помещение даже тогда, когда двери между этими двумя помещениями 
закрыты и обеспечена вентиляция. Эффективную защиту может обе-
спечить только окружающая среда, на 100% свободная от табачного 
дыма. Запрет на курение в общественных местах широко поддержива-
ется как курящими, так и некурящими людьми. 

Всемирная организация здравоохранения признала, что право некуря-•	
щего на чистый воздух выше права курящего на курение. 

Не становитесь жертвами пассивного курения!



9

Результати опитування українців щодо заборони куріння 
в закритих приміщеннях на усіх робочих місцях,  
включно із кафе, барами та ресторанами

Quirk 
Global  
Strategies 
Лютий 2012 р.

Стать

Чоловік 45%

Жінка 55%

Вік

18-19 22%

30-39 17%

40-49 19%

50-59 14%

60-69 15%

70+ 13%

Статус куріння

Ніколи не курив (-ла) 50%

Курив (-ла) раніше 17%

Іноді курю 6%

Курю щодня 26%

Сімейний стан

Одружений (заміжня) 58%

Неодружений (незаміжня) 26%

Діти у домогосподарстві

Так 36%

Ні 64%

Рівень освіти

Повна чи неповна середня освіта 30%

Початкова професійно-технічна освіта 23%

Спеціальна освіта 23%

Незакінчена вища освіта 22%

Вища освіта 3%

Мета опитування: 
виявити ставлення українців до 
законодавчих ініціатив у сфері 
захисту населення від негатив-
ного впливу тютюнового диму, 
а саме заборони куріння все-
редині приміщень на робочих 
місцях, включаючи місця гро-
мадського харчування — кафе, 
бари та ресторани.

Методологія
Організація Quirk Global 
Strategies провела загальнона-
ціональне опитування 1000 до-
рослих українців (старше 18 р.), 
які були обрані випадково.

Дані були зважені для репрезен-
тації демографічного складу та 
географічного профілю країни 
(зокрема відсоток українців, які 
курять).

Опитування проводив Київ-
ський міжнародний інститут 
соціології з 27 листопада по  
7 грудня 2011 року. Інтерв’ю 
проводилися особисто україн-
ською або російською мовами 
залежно від уподобань респон-
дентів. 

Статистична похибка вибірки 
розміром 1000 респондентів з 
вірогідністю 0,95 не перевищує 
±3,1%. Для підгруп статистична 
похибка коливається і вище.

Загальні цифри округлені й че-
рез це можуть не дорівнювати.

Склад вибірки
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Результати опитування українців щодо заборони куріння 
в закритих приміщеннях на усіх робочих місцях,  
включно із кафе, барами та ресторанами

Quirk 
Global  
Strategies 
Лютий 2012 р.

Основні висновки
Загалом українці підтримують ідею закону, який повністю забороняє курити всередині 
більшості громадських приміщень, включно з усіма робочими місцями, житловими бу-
динками, офісами, ресторанами та барами в місцевості, де вони проживають

В усіх регіонах країни спостерігаємо сильну підтримку закону: 

Не дивно, що закон про заборону куріння має підтримку, враховуючи те, що україн-
ці вважають вдихання диму тютюну від сигарет інших людей (також відоме як пасив-
не куріння) серйозною загрозою для здоров’я. 

Українці вважають, що права клієнтів та працівників дихати чистим, вільним від 
диму повітрям усередині робочих і громадських місць, включно з ресторанами, ба-
рами та кафе, є більш важливим, ніж права курців курити всередині громадських 
місць. 

Дев’ять з десяти українців вважають, що всі працівники, включно з працівниками 
ресторанів, барів і кафе, мають право на захист від пасивного куріння на робочому 
місці та відводять роль в забезпеченні такого захисту уряду.

Українці також стверджують, що чекають на появу ресторанів і ба-
рів без тютюнового диму , більшість (86%) заявили, що було б дій-
сно добре відвідувати ресторани й бари без вдихання тютюнового 
диму.
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Вместе мы сможем больше!
Коалиция «Донбасс без табачного дыма» была создана 21 октября 2011 

года с целью объединения усилий для преодоления негативного влияния 
табачного дыма на здоровье населения.

В состав Коалиции по состоянию на 1 января 2011 года вошли:

Донецкая филия сети ресторанов быстрого питания «Пузата хата»1. 

Региональный Еженедельник «Московский Комсомолец» в Донбассе»2. 

Информационно-аналитическое агентство «Остро» (интернет-издание 3. 
«Остров»)

Союз общественных организаций «Фундация Локальных Инициатив 4. 
Донетчины»

Донецкая областная общественная организация «Гражданская Коали-5. 
ция «Право на будущее»

Донецкая областная общественная организация «Донецкий пресс-6. 
клуб»

 Донецкая областная общественная организация «Центр Дискавери»7. 

Донецкая областная общественная организация «Центр религиоведче-8. 
ских исследований и международных отношений»

Городская общественная организация «Координационный совет»  9. 
(г. Дружковка)

Городское общественное формирование по охране общественного по-10. 
рядка «Патриот» (г.Краматорск)

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация поддержки 11. 
прогрессивных реформ» (г. Харцызск) 

 Донецкая городская молодежная общественная организация «Сам-12. 
шит»

 Донецкий областной благотворительный Фонд «Здоровье нации»  13. 
(г. Макеевка)

Донецкий городской благотворительный фонд «Рука помощи»14. 

Донецкий городской центр здоровья15. 

Семейный клуб «Семья от А до Я» в г. Донецке16. 

Те, кто утверждают, что это невозможно, не должны отвлекать тех, кто это делает. (Китайская поговорка)
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Донецкий городской молодежный экологический центр «ЭКОС»17. 

Городская общественная организация «Эколого-культурный центр 18. 
«Бахмат»»   (г. Артемовск)

Шахтерский районный центр социальных служб для семьи, детей и 19. 
молодежи (г. Шахтерск)

Донецкая областная общественная организация «Народный контроль» 20. 
(г. Макеевка)

Общеобразовательная школа №24 (г. Макеевка)21. 

Общеобразовательная школа №80 (г. Макеевка)22. 

Государственное высшее учебное заведение Макеевский политехниче-23. 
ский колледж

ООО «ТРК «Донецкая волна» позывные «МЕГА-радио»24. 

Донецкая городская молодежная общественная организация «Украин-25. 
ский этно-культурный центр «Орияна»

Городская общественная организация «Добропольский центр молоде-26. 
жи «ДОБРО»

Коалиция открыта для вступления. Членами коалиции «Донбасс без табач-
ного дыма» могут стать представители общественных организаций Донец-
кой области, средств массовой информации, представители бизнес струк-
тур и другие организации, которые поддерживают Программное заявление 
Коалиции, не получают финансовую или другую помощь от табачных ком-
паний и придерживаются в своей деятельности политики некурения.

Для вступления в Коалицию организация должна подать письменное за-
явление в оргкомитет (Донецкая областная организация ВОО «Комитет из-
бирателей Украины») от имени своего руководящего органа или высшего 
должностного лица. Как исключение, в Коалицию могут быть приняты от-
дельные люди, которые принимают активное участие в мероприятиях по 
контролю над табаком.

Члены коалиции «Донбасс без табачного дыма» автоматически стано-
вятся членами коалиции «За свободную от табачного дыма Украину»  
(http://center-life.org/koaliciya).
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Почему мы объединились в  коалицию  
«Донбасс без табачного дыма»

1.  Табак убивает. Табачная эпидемия приняла чрезвычайные масштабы. 
По данным ВОЗ, от вызванных употреблением табака болезней еже-
годно в мире погибает 4 миллиона человек. Если нынешние тенденции 
развития эпидемии сохранятся, то в 2030-х годах табак ежегодно будет 
убивать 10 миллионов человек. Бремя вызванных табаком болезней  
в Украине составляет около 110 тысяч смертей в год, то есть более чем 
от убийств, самоубийств, СПИДа, отравлений, ДТП, вместе взятых.

2.  Табачная эпидемия ведет к уменьшению производительности труда, 
преждевременной смерти работников, пожаров и других экономиче-
ских последствий. По подсчетам Всемирного Банка, мировой баланс 
доходов и расходов от табака является отрицательным и составляет  
200 миллиардов долларов в год.

3.  Опыт многих стран доказал, что табачную эпидемию можно остано-
вить только политическим путем. В тех странах, где были приняты со-
ответствующие меры, например, запрет рекламы, повышение налогов, 
законодательная защита прав тех, кто не курит и т.д., сейчас отмечается 
существенное уменьшение уровня курения.

4.  Табачная эпидемия не является стихийным бедствием. Ее движущей 
силой является прибыли табачных компаний. Эти компании прибега-
ют к любым действиям, чтобы не допустить принятия эффективных 
политических мер, которые смогут уменьшить уровень курения среди 
населения. Интересы табачных компаний полностью противоречат ин-
тересам общественного здоровья.

5.  Для преодоления негативного влияния табачных компаний на государ-
ственную политику общественного здоровья нужны решительные дей-
ствия общественных организаций, которые сделают вопросы политики 
контроля над табаком открытыми широкой общественности и заставят 
власть принимать политические решения, исходя не из сохранения до-
ходов табачных корпораций, а руководствуясь  укреплением здоровья 
граждан Украины.

Первая обязанность того, кто хочет стать здоровым, – очистить вокруг себя воздух. (Р. Роллан)
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Какие права мы отстаиваем:

1.  Право дышать чистым воздухом, не загрязненным табачным дымом, 
является одним из прав человека, закрепленных в статье 50 Конститу-
ции Украины.

2.  Каждый ребенок имеет право на защиту от любых действий, способ-
ствующих его вовлечению в употребление табака и на помощь в стрем-
лении к здоровому образу жизни, свободной от табака.

3.  Каждый гражданин имеет право на полную информацию о составе та-
бачных изделий, вредности для здоровья каждого их компонента и о 
риске вдыхания табачного дыма.

4.  Каждый курильщик имеет право на помощь, которая будет способ-
ствовать их освобождению от этой вредной привычки.

5.  Все люди, которые не курят, а особенно те, которые бросили курить, 
имеют право на защиту от любого влияния на их выбор свободного от 
табачного дыма образа жизни.

Действия, которых мы требуем от власти:

1.  Закрепить нормативными актами право людей на воздух, свободный 
от табачного дыма в учреждениях, общественных местах, на производ-
стве, согласно статье 50 Конституции Украины.

2.  Запретить все формы рекламы табачных изделий.

3.  Принять всесторонний законодательный акт о контроле над табаком и 
защите здоровья, который должен охватывать все основные аспекты, 
связанные с проблемой табака.

4.  Способствовать принятию Рамочной Конвенции по борьбе с табаком, 
которая должна стать эффективным средством контроля над табаком 
на международном и национальном уровне.

5.  Добиваться, чтобы табачная индустрия полностью компенсировала 
ущерб, вызванный ее изделиями,  по экологическому принципу «за-
грязнитель платит».
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Законы Украины, 
которые защищают наше право дышать воздухом  

без табачного дыма 
Подписав в 2006 году Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против 

табака, Украина взяла на себя обязательство принять эффективные 
законы, которые будут обеспечивать защиту от воздействия табачно-
го дыма на рабочих и общественных местах. Итак, на сегодняшний день, 
наше право на чистый воздух без табачного дыма, защищено законода-
тельно. Нужно об этом помнить и отстаивать его в случае, если вам 
приходится вынужденно быть пассивным курильщиком, находясь в обще-
ственном месте.

Закон України 
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» № 2899-IV

Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання  тю-
тюнових виробів 

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вжи-
ванням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютю-
нових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок,  чи  
поштучно  (крім  сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й 
інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів. 

Забороняється куріння тютюнових виробів: 
1)  у ліфтах і таксофонах; 
2)  у закладах охорони здоров'я; 
3)  у навчальних та освітньо-виховних закладах; 
4)  на дитячих майданчиках; 
5)  на спортивних майданчиках; 
6)  у під'їздах жилих будинків; 
7)  у підземних переходах; 
8)  у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного спо-

лучення). 

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння 
тютюнових виробів: 
1) у закладах громадського харчування;
2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самовря-

дування, інших державних установ;

Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. (Оноре де Бальзак)
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3)  у приміщеннях закладів культури; 
4)  у приміщеннях закритих спортивних споруд; 
5)  у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності. 

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена  
наочна інформація,  яка складається із графічного знака про заборону  
куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!».

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна ін-
формація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту тако-
го змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!». 

У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсот-
ків  площі  торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які  
не курять.

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд,  
окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, об-
ладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення  тютю-
нового  диму,  а також розмістити наочну інформацію про розташування 
таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових 
виробів. 

У місцях  для  куріння  має  бути  розміщено графічний знак з текстом 
такого змісту:  «Місце  для  куріння» та інформація про шкоду,  яку  завдає 
здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: 
«Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради  
в   межах  відповідної  адміністративної  території  можуть заборонити або 
обмежити куріння тютюнових виробів.

Стаття 15. Профілактика вживання тютюнових виробів і лікуван-
ня залежності від тютюну (нікотинової залежності) 

Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності 
зобов'язані: 

пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, •	
спри чинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вжи-
вання, і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед серед  
дітей та молоді; 

надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомен-•	
дувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові ви-
роби або припинити їх вживання; 
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роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тю-•	
тюнових виробів чи іншого способу їх вживання, впливу тютюнового 
диму; 

надавати особам, які бажають позбутися залежності від тютюну (ніко-•	
тинової залежності), відповідну лікувально-профілактичну допомогу. 

Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщен-
ні, де вони обслуговують громадян, розміщувати наочну інформацію про 
шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи ін-
ших способів їх вживання, впливу тютюнового диму, практичні поради 
щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи 
іншого способу вживання тютюнових виробів. 

Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, 
повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань 
профілактики вживання тютюнових виробів. 

Санітарно-епідеміологічні служби та центри охорони здоров'я зобов'я-
зані проводити у відповідних регіонах роботу по роз'ясненню населенню 
шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, 
пропагувати здоровий спосіб життя. Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення та спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби 
масової інформації зобов'язані сприяти зазначеним службам у проведенні 
цієї роботи.

Закон України
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»  

№ 481/95-ВР

Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу спожи-
вання алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

Обмеження шкідливого  впливу споживання алкогольних напоїв та тю-
тюнових  виробів   здійснюється   шляхом   реалізації   правових (законо-
давчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме: 

пропаганди здорового способу життя, вільного від споживання алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів;

включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх про-
грам усіх навчальних закладів України незалежно від форми власнос-
ті  положень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв та  

Курение ослабляет силу мысли и делает неясным ее выражение. (Л. Толстой)
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тютюнових  виробів  на  організм  людини,  а  також  про переваги здоро-
вого способу життя; 

створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню 
споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

охорони права тих, хто не курить, жити в середовищі, вільному від 
тютюнового диму; 

інформування про шкоду надмірного споживання алкогольних напоїв  
та  шкідливість вживання тютюнових виробів та про рівні вмісту смол та  
нікотину  в димі сигарети;

лікування алкогольної та тютюнової залежності; 
протидії незаконному  ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютю-

нових виробів; 
охорони  фізичного  здоров'я  людини;
пропаганди родинно-сімейних традицій та виховання здорової дитини. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомо-
більного транспорту та електротранспорту

Куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях тяг-
не за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а та-

кож в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, 
міської ради, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 
трьох до десяти 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 десяти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Приложение
к решению городского совета 

от 23.09.2011 № 8/24

Перечень мест, 
свободных от курения и распития спиртных напитков 

на территории г. Донецка

Бул1. ьвар Пушкина от пр. 25-летия РККА до пр. Богдана Хмельницкого.
Площадь Октябрьская.2. 
Сквер «Павших Коммунаров».3. 
Сквер «Сокол».4. 
Сквер «Горсад».5. 
Площадь им. Ленина.6. 
Сквер возле Драматического театра и территория вокруг здания в ра-7. 
диусе двадцатиметровой зоны.
Сквер «Театральный» (пр. Театральный – библиотека им. Крупской).8. 
Сквер «Гурова» (пр. Театральный – пр. Гурова).9. 
Сквер «Шеффилдский».10. 
Пляжная зона реки Кальмиус.11. 
Набережная вдоль реки Кальмиус: от пр. Ильича до пр. Гурова,  12. 
от пр. Ильича до дома быта «Кальмиус».
Территория вокруг «Планетария» в радиусе двадцатиметровой зоны.13. 
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова.14. 
Территория городского и областного домов детского и юношеского 15. 
творчества (б. Шевченко, ул. Артема). 
Сквер «Калиновая балка» в Калининском районе. 16. 
Парковая зона в границах ул. Краснофлотская, ул. Овнатаняна и  17. 
ул. М.Ульяновой.
Территория   всех   действующих   объектов   здравоохранения,   учебных 18. 
заведений, дошкольных заведений. 
Площадь «Советская».19. 
Парк кованых фигур.20. 
Территории вокруг зданий исполкомов районных в г. Донецке советов 21. 
в радиусе двадцатиметровой зоны.
Детские, игровые и спортивные внутридворовые площадки жилых 22. 
кварталов и двадцатиметровая зона по периметру вокруг них.
Остановки общественного транспорта, маршрутных такси и двадцати-23. 
метровая зона по периметру вокруг них.

Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра. (Конфуций)



24

Полезные контакты

Донецкое государственное коммунальное предприятие 
«Донгорпастранс»

ул.Первомайская, 4, г.Донецк – 86
304-10-30

Коммунальное коммерческое предприятие  
Донецкого городского совета ДонЭлектро АвтоТранс

ул.Донецкая, 39, г.Донецк - 86
305-41-24

Отдел транспорта и связи
Главное экономическое управление

Донецкий городской совет
ул.Артема, 98, г. Донецк - 50

304-04-72

Управление развития транспортной инфраструктуры
Главное управление промышленности и развития инфраструктуры

Донецкая областная государственная администрация
бул.Пушкина, 34, г. Донецк – 105

307-60-33

Главное управление здравоохранения
Донецкая областная государственная администрация

бул.Пушкина, 34, г. Донецк – 105
334-24-13

Управление здравоохранения
Донецкий городской совет
ул.Артема, 98, г. Донецк - 50

338-07-58

Управление по делам защиты прав потребителей в Донецкой области
Донецкая областная государственная администрация

ул. Челюскинцев, 184, г. Донецк - 01
335-36-49
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Главное Управление министерства внутренних дел Украины
 в Донецкой области

ул. Горького, 61, г.Донецк - 01
335-40-20

Донецкое городское управление
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул.Челюскинцев, 53, г.Донецк - 86
301-84-73

Ворошиловский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул.Любавина, 4, г.Донецк - 15
дежурная часть 337-50-59

Калининский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Овнатаняна, 38, г. Донецк - 17
дежурная часть 294-01-90

Киевский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Щорса,79, г. Донецк - 114
дежурная часть 311-56-11

Куйбышевский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Матросова, 27, г. Донецк - 96
дежурная часть 253-23-98

Ленинский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Аксакова, 56, г. Донецк - 62
дежурная часть 266-00-02

Буденновский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Гурьевская, 3, г. Донецк - 53
дежурная часть 338-15-51

Привычка – тиран людей. (Шекспир)
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Петровский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Петровского, 252, г. Донецк - 111
дежурная часть 313-80-02

Кировский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Кирова, 106, г. Донецк - 37
дежурная часть 277-13-79

Пролетарский районный отдел Донецкого городского управления
Главное Управление министерства внутренних дел Украины

ул. Камышинская, 19, г. Донецк - 41
дежурная часть 222-04-01

Линейный отдел 

Главного Управления министерства внутренних дел Украины
в аэропорту г. Донецка
Аэропорт, г. Донецк - 21

344-77-37

Управление МВД Украины на Донецкой железной дороге
ул. Горная, 4, г. Донецк - 18

305-70-00
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Результати опитування українців щодо заборони куріння 
в закритих приміщеннях на усіх робочих місцях,  
включно із кафе, барами та ресторанами

Quirk 
Global  
Strategies 
Лютий 2012 р.

Підтримка заборони куріння на робочих і в громадських місцях

Високий рівень підтримки 
закону в усіх географічних 
зонах країни

Більшість тих, хто курить 
щоденно, підтримує закон 

Підтримка заборони 
куріння в громадських 
місцях є високою серед 
виборців, незалежно 
від їхніх політич них 
преференцій на 
парламентських виборах

Широка підтримка закону 
про заборону куріння

Українці підтримують заборону куріння всередині приміщень, зокрема в рес-
торанах і барах
Ви підтримуєте чи виступаєте проти зако-
ну, який повністю забороняє курити все-
редині більшості громадських приміщень, 
включно з усіма робочими місцями, жит-
ловими будинками, офісами, ресторанами 
та барами в місцевості, де Ви проживаєте?
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Результати опитування українців щодо заборони куріння 
в закритих приміщеннях на усіх робочих місцях,  
включно із кафе, барами та ресторанами

Quirk 
Global  
Strategies 
Лютий 2012 р.

Переважна більшість виступає за заборону куріння в лікарнях, усередині громадських 
приміщень, на робочих місцях, в ресторанах, барах і на стадіонах

Більшість українців вважає, що вживання тютюну є серйозною проблемою

Дві третини населення розглядає пасивне куріння як серйозну загрозу для здоров’я

Українці вважають, що права клієнтів та працівників переважають над правами курців 
курити всередині ресторанів, барів і кафе

Українці вважають, що всі працівники повинні бути захищені від пасивного куріння на 
робочому місці

Думки про вживання тютюну і пасивне куріння

Скажіть мені, будь ласка, Ви повністю підтримуєте, радше підтримуєте, радше виступаєте проти 
чи повністю виступаєте проти законодавства, яке забороняє курити в таких місцях. Це означає, 
що курити буде заборонено всюди всередині цих місць.

Інколи люди, які самі не курять, зазнають впливу диму сигарет інших людей. Загалом, чи думаєте 
Ви, що вдихання диму сигарет інших людей (також відоме як пасивне куріння) є серйозною загро-
зою для здоров’я, помірною загрозою для здоров’я, незначною загрозою для здоров’я чи зовсім 
не є загрозою для здоров’я людей, які самі не курять?

Навіть 53% тих, хто курить щодня, вважають, що право дихати чистим повітрям у ресторанах,  
барах і кафе є більш важливим, ніж право курити в цих місцях

Скажіть, будь ласка, що з наведеного, на Вашу думку, є більш важливим.

Наскільки Вас турбує ситуація, якщо турбує взагалі, коли Ви наражаєтесь на  вплив диму сигарет 
інших людей; чи могли б Ви сказати, що це турбує Вас сильно, доволі сильно, лише трохи чи зовсім 
не турбує?
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Полезные ссылки в Интернете:
1. Официальный сайт Донецкого городского головы и городского совета:  

http://www.lukyanchenko.donetsk.ua
2.   Официальный сайт Донецкой областной государственной 

администрации: 
http://www.donoda.gov.ua

3.  Официальный сайт Донецкого областного совета:
 http://sovet.donbass.com
4.  Официальный сайт Верховной Рады Украины:  

http://rada.gov.ua
5.  Поиск нужного закона, действующего в Украине:  

http://zakon.rada.gov.ua
6.  Сайт Регионального центра общественного представительства 

«Жизнь»: 
http://center-life.org

7.  Коалиция «Крым без табачного дыма»: 
http://nosmoke-crimea.org

8.  Коалиция общественных организаций «Сумщина без табачного дыма»: 
http://smokefree.org.ua

9.  Международная общественная организация «Кампания за будущее 
детей без курения» (The Campaign for Tobacco-Free Kids): 
http://tobaccofreecenter.org/ru/

10. Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 
http://www.who.int/ru/

11. Манифест украинцев против курения
 http://www.manifest.kiev.ua/
12. Путеводитель «Донецк без табачного дыма»
 http://g.co/maps/jsp44

Социальные странички антитабачных инициатив:
http://www.facebook.com/smokeFRE, http://vk.com/club24663444 – «Донецк 
без табачного дыма»
http://www.facebook.com/groups/186737578033824/ – «Сумы без табачного 
дыма»
http://www.facebook.com/SmokeFreeKyiv – «Киев без табачного дыма»
http://www.facebook.com/smokefreeukraine – «Коалиция общественных 
организаций «За свободную от табачного дыма Украину»
http://www.adic.org.ua/quit – Виртуальный центр психологической 
помощи бросающим курить 

Даже если Вам предстоит пройти через ад – идите не задумываясь. (Альберт Эйнштейн)
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Зразки скарг
Якщо курять в: підземному переході, під’їзді будинку, у ліфтах  
і таксофонах, на дитячих майданчиках

СКАРГА

____________20___ року о _________ годині мною було зафіксовано факт 
            дата                                                    час
куріння в _____________________________________________________,

(вписати необхідне)
що є забороненим  відповідно  до  вимог  статті 13 Закону України  №2899-IV 
«Про  заходи  щодо  попередження  та  зменшення вживання тютюнових 
виробів  і  їх шкідливого  впливу  на  здоров'я  населення» від 22.09.2005р. 
та статті 15-2 Закону України №481 «Про державне регулювання виробни-
цтва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів» від 19.12.1995р.

Прошу:
вжити заходів для припинення/запобігання фактів куріння у забороне-1) 

них місцях;
застосувати заходи адміністративного характеру до винуватця відпо-2) 

відно до ст.175-1 КУпАП.

Про результати розгляду скарги прошу повідомити мене особисто в уста-
новлений законом термін.

_______________            ________________       ______________________
                 Дата       Підпис                   Прізвище й ініціали

Начальнику
Донецького міського управління
ГУМВС України
_______________________________
від ____________________________,
                  (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою____________
_______________________________
тел. ____________________________
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Якщо курять у закладах громадського харчування  
(кафе, бари, ресторани, їдальні тощо)

СКАРГА
При відвідуванні _______________________________________________,

           (назва закладу)
що знаходиться за адресою________________________________________
____________о ___________годині мною встановлено порушення вимог 
           дата                            час
статті 13 Закону України №2899-IV «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров'я населення» від 22.09.2005р., а саме:

а) в даному закладі громадського харчування не було відведено площі 
для осіб, які не курять;

б) хоча в даному закладі громадського харчування було відведено пло-
щу для осіб, які не курять, проте вона займає менш ніж половину площі 
цього закладу;

в) хоча в даному закладі громадського харчування було відведено пло-
щу для осіб, які не курять, проте вона розміщена таким чином, що тютю-
новий дим поширюється на цю територію.

(зазначити потрібне)
На підставі викладеного, керуючись ст.19, ст.20 Закону України №2899-IV 
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових ви-
робів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», 

ПРОШУ:
Прийняти скаргу до розгляду,1. 
Здійснити перевірку цього закладу,2. 
Вжити заходів, щодо осіб, винних у порушенні вимог згаданого Закону,3. 
Повідомити мені про хід та підсумки перевірки.4. 

_______________            ________________       ______________________
                 Дата       Підпис                   Прізвище й ініціали

Возможно все. На невозможное просто требуется больше времени. (Дэн Браун)

Начальнику
Управління у справах захисту прав          
споживачів у Донецькій області
___________________________________
83001 м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184
від _______________________________,
                     (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою_______________
__________________________________
тел. _______________________________
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Якщо курять у поїзді

Начальнику
ДП «Донецька залізниця»
__________________________________
83001, м. Донецьк, вул. Артема,68
від _______________________________,
                   (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою_______________
__________________________________
тел. _______________________________

СКАРГА

Я, ____________________________________________________________,
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)
_______________ 20____ року о ___________  годині користувався(-лася) 
           дата                                                     час
послугами залізниці, прямуючи поїздом № _______________, сполучення 
____________________________________________ вагон №___________. 
Під час руху, в порушення вимог статті 13 Закону України №2899-IV  
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005р.,  
у вагоні мали місце факти куріння.
Мені відомо, що провідники повинні запобігати курінню пасажирів у там-
бурах та вагонах, а при виявленні порушення, провідники зобов’язані по-
відомити про це начальника поїзду, який має право виписати пасажиру 
штраф за куріння. Однак працівники залізниці не вжили належних захо-
дів для запобігання/припинення правопорушення. 
Прошу вжити заходів для усунення фактів куріння у вагонах поїзду відпо-
відно до статті 224 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня.
Про результати розгляду скарги прошу повідомити мене особисто в уста-
новлений Законом термін.

_______________            ________________       ______________________
                 Дата       Підпис                   Прізвище й ініціали
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СКАРГА
Я, ____________________________________________________________,
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________ 20 _____ року о ________годині я користувався (-лася)
             дата                                                час
послугами  транспортних перевезень (автобус, тролейбус, трамвай) №____ 
                                                                              (підкреслити необхідне) 
у напрямку _____________________________________________________ 
                                                           (звідки-куди)
державний номер автомобілю ____________________________________.
Під час руху за вказаним маршрутом водій, у порушення вимог статті 13 
Закону України №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населен-
ня» від 22.09.2005р. та п.149 Правил надання послуг пасажирського авто-
мобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України №176 від 18.02.1997р., ст.119 Закону України «Про захист прав 
споживачів», ст.175-1 КУпАП, курив у салоні транспорту.
Прошу застосувати заходи адміністративного характеру до водія, що ке-
рував вище зазначеним транспортним засобом та усунути факти куріння 
в громадському транспорті.
Про результати розгляду скарги прошу повідомити мене особисто в уста-
новлений законом термін.
_______________            ________________       ______________________

                 Дата       Підпис                   Прізвище й ініціали

Директору
ДМКП «Донміськпастранс»
________________________
83086, м. Донецьк, 
вул. Першотравнева, 4
від _____________________,
           (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою_____
________________________
тел. _____________________

Начальнику
Головного управління промисловості
та розвитку інфраструктури
Донецької облдержадміністрації
________________________________
83105, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34
від _____________________________,
           (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою_____________
________________________________
тел. _____________________________

Директору
ККП «Донелектроавтотранс»
___________________________
83086, м. Донецьк,  
вул. Донецька, 39
від ________________________,
           (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою________
___________________________
тел. ________________________

Якщо курять у міському та міжміському транспорті, автобусі,  
трамваї, тролейбусі
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Якщо курять у лікарні (міській, обласній)

Начальнику  Начальнику
Управління охорони здоров’я Головного Управління охорони здоров’я 
Донецької міської ради Донецької облдержадміністрації
___________________________  _________________________________
83050, м.Донецьк, вул. Артема, 98 83105, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34
від ________________________, від ______________________________,
             (прізвище, ім’я, по батькові)                 (прізвище, ім’я, по батькові)
що мешкає за адресою________ що мешкає за адресою______________
___________________________ _________________________________
тел. ________________________ тел. ______________________________

СКАРГА
Я, ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________ 20__ року перебував (-ла) у лікарні № ___________, 
               дата 
_______________________________________________________________

назва
що знаходиться за адресою _______________________________________.
Мною було зафіксовано факт куріння, що є порушенням вимог статті 13 
Закону України №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населен-
ня» від 22.09.2005р., згідно якому куріння тютюнових виробів у закладах 
охорони здоров’я заборонено. 
Прошу розібратися у ситуації та вжити заходів задля запобігання повто-
рення цієї неприпустимої для лікарні ситуації.
Також нагадую, що відповідно до статті 15 вище зазначеного Закону  медич-
ні працівники закладів охорони здоров’я усіх форм власності зобов’язані:
- пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, спри-
чинених курінням  тютюнових виробів  чи  іншим  способом  їх вживання, 
і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед серед дітей та мо-
лоді;
- роз’яснювати про шкідливі наслідки для здоров’я людини куріння тютю-
нових виробів чи іншого способу їх вживання,  впливу тютюнового диму.
Про результати розгляду скарги прошу повідомити мене особисто в уста-
новлений законом термін.

_______________            ________________       ______________________
                 Дата       Підпис                   Прізвище й ініціали
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Если Вы стали свидетелем нарушения законодательства, хотите 
узнать о влиянии табачного дыма на организм человека или о возможно-
стях создания мест, свободных от табачного дыма, звоните по телефо-
ну «горячей линии» проекта для получения бесплатных консультаций: 

066-0111-077

Приходите к нам, и мы предоставим Вам бесплатно разнообразные на-
клейки с информацией о вреде табачного дыма и о местах, где курение 
запрещено.
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Донецкая областная организация  
Всеукраинской общественной организации  

«Комитет избирателей Украины»
Аналитический, исследовательский и ресурсный центр для объедине-

ний гражданского общества.
Основана в начале 1998 года.
Нейтральная по отношению к политическим партиям и избиратель-

ным блокам.
Действует на основании принципов добровольности, равенства чле-

нов, самоуправления, законности и гласности.
Миссия организации – активизация граждан к участию в управлении 

государством и реализации их конституционных прав.
Организация владеет уникальным опытом независимого наблюдения за 

общенациональными и местными выборами в Донецкой области, проведения 
просветительских и лобистских кампаний. Специалисты организации рабо-
тали в качестве международных наблюдателей на выборах в Азербайджане, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Косово, Польше, Сербии, США.

Основные задачи организации:
Содействие развитию и профессионализации третьего сектора;1. 
Содействие развитию и реформированию местного самоуправления;2. 
Содействие укреплению межсекторного сотрудничества (власть-бизнес-3. 
общественность);
Развитие демократических процессов;4. 
Формирование и развитие экспертного потенциала Донецкой элиты.5. 
Приоритетные направления деятельности:

-  Комплексный мониторинг избирательных процессов, деятельности полити-
ческих партий и избранных лиц, процессов развития гражданского обще-
ства, фундаментальных принципов качественного управления (открытости 
и прозрачности принятия решений власти);

-  Содействие развитию общественной активности и поддержка обществен-
ных инициатив путем проведения ежегодных конкурсов мини-грантов 
(предоставление финансовой, организационной и методической поддерж-
ки) для общественных организаций и инициативных групп граждан;

-  Развитие Интернет-Портала неполитических новостей www.ngo.donetsk.ua
- Реализация социально-значимых проектов на территории Донецкого регио-

на с целью вовлечения граждан в процессы принятия решений на местном 
уровне, содействие открытости и прозрачности деятельности органов вла-
сти всех уровней;

-  Проведение «адвокаси» и лобистских компаний, направленных на защиту 
прав и продвижение интересов граждан в органах власти и местного самоу-
правления;

-  Мониторинг выполнения депутатами советов всех уровней своих предвы-
борных программ и обещаний.


