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НАЗВА ПРОЄКТУ Угода про партнерство з Координаційним центром 

з надання правової допомоги 
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ (-ІВ) 
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Управління ювенальної превенції ДПД Національної 
поліції України, Координаційний центр з надання 
правової допомоги 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

2020 рік 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Бенефіціар - Управління ювенальної превенції  
ДПД Національної поліції України, 
цільова аудиторія – батьківська та дитяча громада, 
діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які перебувають у конфлікті та 
контакті з законом. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Захист прав та інтересів дітей, впровадження 
інноваційних форм превентивної роботи з дітьми, які 
перебувають у конфлікті та контакті з законом, 
надання правової допомоги дітям, які потребують 
поліцейського піклування та які опинились у складних 
життєвих обставинах. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

Забезпечення поліцейського піклування стосовно 
дітей, які опинилися без догляду дорослих.  
Упровадження інноваційних форм і методів роботи 
поліції з дітьми у контакті з законом. Створення 
дружнього до дитини середовища для проведення 
опитування та допиту дітей, які постраждали від 
жорстокого поводження та сексуальної експлуатації із 
застосуванням методики «Зелена кімната». 

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

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Ужито організаційних та практичних заходів  щодо 
вдосконалення роботи поліції з дітьми, які зазнали 
сексуального насильства та жорстокого поводження, у 
умовах, дружніх до дитини із застосуванням методики 
«Зелена кімната».  

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Подальша реалізація Угоди про партнерство з 
Координаційним центром з надання правової 
допомоги.  
Впровадження інноваційних методик роботи поліції з 
дітьми у конфлікті та контакті з законом. 



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» 
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