
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

Служба у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОГРАМИ Обласна програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Тернопільської області на 2017-2020 
роки 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ 
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Розробник: сектор з питань запобігання та виявлення корупції, 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату обласної державної адміністрації. 
Співрозробники програми: Головне управління Національної 
поліції в Тернопільській області; Управління патрульної поліції у 
місті Тернополі Департаменту патрульної поліції Національної 
поліції України; Державна установа «Центр обслуговування 
підрозділів Національної поліції України»; Управління захисту 
економіки в Тернопільській області Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України, Управління внутрішньої 
безпеки в Тернопільській області Департаменту внутрішньої 
безпеки Національної поліції України, Тернопільський відділ 
протидії кіберзлочинам Подільського управління Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення Тернопільської обласної ради від 10 травня 2017 року        
№514 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Тернопільська область 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  
 

мешканці області, у тому числі неповнолітні 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Метою даної програми є сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян, правосвідомості та обізнаності населення щодо 
можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення 
відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської області на період 
до 2020 року безпечних умов проживання населення, об'єднання 
зусиль поліції, місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам 
публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, 
захисту власності та безпеки здійснення підприємницької 
діяльності. 
 
Завданням програми є підвищення ефективності реалізації 
узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів 
поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і 
умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

ОСНОВНІ 
ТЕМАТИЧНІ 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Суб’єкти 
надання 
фінансуван
ня  

Очікувані 
результати 



МОДУЛІ / БЛОКИ / 
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

1.  Проведення у 
навчальних закладах 
області регулярних 
оперативно-
профілактичних заходів 
з метою запобігання 
вживання спиртних 
напоїв серед школярів і 
студентів та 
попередження 
негативних соціальних 
наслідків і шкоди їх 
здоров`ю 

2017-2020 роки Головне управління 
Національної поліції в 
області, відділ сім’ї та 
молоді, управління 
освіти і науки 
обласної державної 
адміністрації 

не потребує 
фінансуванн
я 

підвищення у батьків 
рівня 
відповідальності за 
виховання дітей. 

Формування у 
молоді 
правосвідомості та 
зменшення кількості 
злочинів вказаною 
категорією 
населення. 

Проведення заходів у 
навчальних закладах 
області щомісяця 

2. 3) проведення 
навчальних семінарів, 
тренінгів тощо для 
спеціалістів, які 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання 
насильству в сім’ї  

2017-2020 роки відділ сім’ї та молоді, 
служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
Головне управління 
Національної поліції в 
області (за згодою), 
громадські організації 
(за згодою) 

обласний 
бюджет 

(в межах 
бюджетних 
призначень) 

проведення 4 
навчальних заходів 
на рік; залучення не 
менше 120 
спеціалістів, що 
пройшли навчання: 

у 2017 році - 30; 

у 2018 році - 30; 

у 2019 році - 30; 

у 2020 році – 30 

3. 4) проведення 
просвітницьких заходів 
для осіб та сімей, в яких 
існує загроза скоєння 
домашнього насильства, 
з метою зменшення рівня 
агресії та кількості 
рецидивних проявів 
насильницької поведінки 

 

2017-2020 роки відділ сім’ї та молоді, 
управління освіти і 
науки, служба у 
справах дітей 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
Головне управління 
Національної поліції в 
області (за згодою), 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад, громадські 
організації (за згодою) 

обласний 
бюджет 

(в межах 
бюджетних 
призначень) 

охоплення 
просвітницькими 
заходами:  

у 2017 році – 100 
осіб; 

у 2018 році – 100 
осіб.; 

у 2019 році – 100 
осіб; 

у 2020 році – 100 осіб 

4. 8) забезпечення 
діяльності гарячих ліній 
з консультування у 
випадках насильства в 
сім’ї  

2017-2020 роки відділ сім’ї та молоді, 
служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
Головне управління 
Національної поліції в 
області (за згодою), 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення, 
ради об’єднаних 
територіальних 
громад 

не потребує 
фінансуванн
я 

надання екстреної 
соціально-
психологічної 
допомоги не менше 
50 особам щороку 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИС ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-QmZGNnJxZzExZ2s  



ПОСИЛАННЯ НА 
МЕДІА РЕСУРСИ, У 
ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ 

-  

 

 

 Інформація станом на жовтень 2020 року  


