
ІНФОРМАЦІЯ 
про проєкт в галузі профілактики  

правопорушень серед дітей та роботи з дітьми у контакті із законом 
 

Запорізька обласна державна адміністрація  
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОЄКТУ «Реформування системи кримінальної юстиції 

щодо неповнолітніх в Україні»  
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ (-ІВ) 
(ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОЄКТУ 

Впроваджувався за фінансової підтримки Канадського 
Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку  

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зареєстровано Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України №2564 від 08.08.2011 р.  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

В м. Запоріжжя та м. Мелітополь на базі міських 
Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Запорізької області  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Неповнолітні, які засуджені до покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ - зниження рівня злочинності серед дітей;  
- захист прав неповнолітніх правопорушників;  
- реабілітація та реінтеграція в суспільство 

неповнолітніх осіб, що порушили закон 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

Одним з інструментів впровадження Проєкту є 
створення Центру відвідування для дітей і молоді, які 
знаходяться в конфлікті із законом. Такий Центр 
відвідування функціонував з червня 2011 року в м. 
Мелітополь, створений на базі Мелітопольського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і 
молоді. В 2015 році відбулось відкриття такого Центру 
відвідування в м. Запоріжжя.  
 
В рамках реалізації вищезазначеного проєкту, 
спеціалістами Мелітопольського та Запорізького 
міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді було впроваджено програму «Управління 
гнівом.  
Блоки:  
- «Чому ми гніваємося?» 
- «Гнів і агресія»  
- «Причини гніву»  
- «Як управляти гнівом».  

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 2011 – 2018 роки  

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Наразі, із неповнолітніми, які засуджені до покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, працюють 
працівники Центру пробації.  
Крім того, в межах повноважень (у разі 
потреби/виявлення) спеціалісти центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді долучаються до 
надання соціальних послуг зазначеній категорії дітей. 



ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

- 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://www.msp.gov.ua/content/bank-program-dlya-
profilaktiki-socialnogo-siritstva.html  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Впродовж діяльності центру відвідування на базі 
Запорізького та Мелітопольського міських центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та моді інформація 
постійно оновлювалась на сайті Запорізької обласної 
державної адміністрації: https://www.zoda.gov.ua   
Запорізької міської ради: https://zp.gov.ua/uk  
Мелітопольської міської ради: https://mlt.gov.ua  
 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


