
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 взаєморозуміння 

щодо підтримки впровадження ініціативи із 
співробітництва у галузі захисту прав дітей, 
укладеного між Міністерством внутрішніх справ 
України, Національною поліцією України, 
Представництвом Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні та Agriteam Canada 
Consulting Ltd за фінансової підтримки 
міністерства закордонних справ, торгівлі та 
розвитку Канади 

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

Міністерство внутрішніх справ України, 
Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 
Україні. 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЄКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 31 серпня 2017 року  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
 

Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ 
ПРОЄКТУ  

Управління ювенальної превенції ДПД Національної 
поліції України, поліцейські ювенальної превенції 
ГУНП в областях та м. Києві 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Консолідація зусиль, спрямованих на проведення 
реформ у галузу захисту прав дітей та створенні 
відповідних механізмів для впровадження реформ 
щодо удосконалення діяльності підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції в областях 
та м. Києві відповідно до вимог міжнародного права 
у сфері ювенальної юстиції. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

Створено Міжвідомчу робочу групу з удосконалення 
діяльності підрозділів Національної поліції України з 
питань захисту прав дітей, затверджену наказом МВС 
України від 12 грудня 2017 року № 1018.  
Удосконалення діяльності у сфері безпеки та захисту 
прав дітей.  
Розвиток підрозділів ювенальної превенції. 
Реалізація спільних проєктів та заходів щодо 
впровадження кращих міжнародних методик роботи 
з дітьми, які перебувають у конфлікті та контакті з 
законом. 

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



ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЄКТУ 

Реалізація спільних проєктів у сфері безпеки, захисту 
прав дітей та організації превентивних заходів. 
Підвищення професійних стандартів поліцейських у 
сфері безпеки та захисту прав дітей, навчання 
новопризначених поліцейських, підвищення 
кваліфікації  працівників підрозділів ювенальної 
превенції. 
Упровадження кращих міжнародних методик роботи 
з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом. 
Удосконалення партнерства та комунікації з 
громадою в питаннях захисту прав дітей та 
організації профілактичної роботи з ними.  

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ 

Розвиток підрозділів ювенальної превенції. 
Реалізація спільних проєктів у сфері безпеки, захисту 
прав дітей та організації превентивних заходів. 
 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОЄКТУ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Сайт Національної поліції 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  

 


