
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкти в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Національна поліція України 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ Реалізація Меморандуму про співпрацю 

Національної поліції України та Фізкультурно-
спортивним товариством «Динамо» у сфері 
організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів для дітей, які опинились у 
конфлікті із законом, дітей внутрішньо переміщених 
осіб та дітей уразливих категорій (дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, дітей, сім’ї 
яких перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітей-переселенців та дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, ООС або згинули під час їх 
проведення) до занять у спортивних секціях та 
забезпечення їх змістовного дозвілля. 

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

Національна поліція України, ФСТ «Динамо». 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

2018 рік 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Бенефіціар - Управління ювенальної превенції  
ДПД Національної поліції України, 
цільова аудиторія – дитяча громада, діти, які опинились 
у конфлікті із законом, діти уразливих категорій (діти-
сироти, позбавлені батьківського піклування, діти, сім’ї 
яких перебувають у складних життєвих обставинах, 
внутрішньо переміщені та діти, батьки яких є 
учасниками АТО, ООС або згинули під час їх 
проведення. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Створення безпечного середовища та зниження рівня 
дитячої злочинності, залучення дітей, які перебувають 
на обліку в поліції, до здорового способу життя, 
удосконалення партнерства та комунікації з громадою 
в питаннях організації превентивних заходів для дітей.  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

Організація та проведення комплексу превентивних, 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для 
дітей з метою профілактики правопорушень серед 
дітей та популяризації здорового способу життя. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Термін дії Меморандуму продовжується  автоматично, 
якщо інше не заявлено сторонами 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Зменшено кількість дітей, які перебувають у конфлікті 
з законом. 



ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Реалізація спільних проєктів поліції та Фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо»  
у сфері організації та проведення фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів для дітей. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Сайт Національної поліції України, сторінка фейсбук 
«Ювенальна поліція України» 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Сайт Національної поліції України, сторінка фейсбук 
«Ювенальна поліція України» 
  

 
 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  
 


