
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області  
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ Зелена кімната: правосуддя, дружнє до дітей 

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

Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка 
дитини» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Згідно з Угодою про надання гранту 
RPP/2020/09/255/CP за підтримки Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

м. Мелітополь, Мелітопольський, Приазовський та 
Якимівський район Запорізької області, а також  м. 
Авдіївка та Ясинуватський район Донецької області 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

• діти (хлопці і дівчата), що потрапили у 
конфлікті з законом чи перебувають у контакті 
із законом;  

• діти (хлопці і дівчата), що схильні до скоєння 
правопорушень і злочинів;  

• діти (хлопці і дівчата), що стали свідками 
правопорушень і злочинів;  

• співробітники та співробітниці поліції, що 
відповідають за роботу з дітьми та підлітками, 
представниці служби у справах дітей, шкільні 
психологи та психологині, соціальні 
працівниці. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Мета проєкту: підвищення якості надання 
поліцейських послуг неповнолітнім та зміцнення 
довіри до поліції м. Мелітополь, Мелітопольського, 
Приазовського та Якимівського районів Запорізької 
області, а також  м. Авдіївка та Ясинуватського 
району Донецької області.  
 
Проєкт передбачає організацію «Зеленої кімнати» у м. 
Мелітополь Запорізької області та м. Авдіївка 
Донецької області – системи заходів для забезпечення 
законності, гуманності та ефективності кожного 
рішення щодо неповнолітньої дитини, яка потрапила 
у конфлікт із законом чи перебуває у контакті із 
законом. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

В межах проєкту планується переобладнати 
приміщення (2 кімнати) у відділенні поліції м. 
Мелітополь Запорізької області та м. Авдіївка 
Донецької області для роботи із дітьми та підлітками 
за принципом дружнього правосуддя.  



Також заплановано провести 5 онлайн вебінарів для 
20 відповідальних за роботу з дітьми та підлітками 
співробітників відділів поліції (ювенальна превенція, 
ювенальна пробація, слідчі), служби у справах дітей, 
соціальних працівниць, шкільних 
психологів  Мелітопольського, Приазовського та 
Якимівського районів за наступними напрямками:   
- організація та проведення допиту дитини з 

урахуванням стандартів правосуддя, дружнього 
до дитини,  

- психологічні аспекти опитування дітей, що 
постраждали від насильства,  

- вікові особливості психологічного розвитку 
дітей.  

В межах проєкту буде проведена інформаційна 
кампанія створення «Зелених кімнат» та 
запровадження механізмів правосуддя, дружнього до 
дітей. 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ від 25 вересня 2020 року до 24 лютого 2021 року  

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Проєкт тільки розпочався, тому нижче зазначено 
очікувані результати: 
• Щонайменше 34388 дітей (хлопців та дівчат) м. 

Мелітополь та Мелітопольського району 
отримають доступ до якісніших поліцейських 
послуг через організацію «Зеленої кімнати» у м. 
Мелітополь 

• Щонайменше 4743 дітей Ясинуватського району 
отримають доступ до якісніших поліцейських 
послуг через організацію «Зеленої кімнати» у м. 
Авдіївка 

• Щонайменше 30 спеціалістів, що працюють з 
дітьми та підлітками м. Мелітополь, 
Мелітопольського, Приазовського та 
Якимівського районів Запорізької області, м. 
Авдіївка та Ясинуватський район Донецької 
області краще обізнані та спроможні надавати 
послуги на основі індивідуального підходу та з 
урахуванням вікових та психофізіологічних 
особливостей дитини. 

• Щонайменше 30 000 осіб переглянуть контент, 
створений в рамках інформаційної кампанії. 

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Після завершення проєкту обладнана «зелена 
кімната» буде використовуватися співробітниками 
поліції м. Мелітополь та м. Авдіївка для 
безпосередньої роботи з дітьми та підлітками, а саме 
для проведення слідчих та процесуальних дій, 
профілактичних заходів з дітьми, схильними до 
скоєння правопорушень і злочинів.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

- 



ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Заходи за проєктом висвітлювалися на сторінці БФ 
«Посмішка дитини» у фейсбуці: 
https://www.facebook.com/childsmilezp/ 

 
  

Інформація станом на жовтень 2020 року  
 


