
ІНФОРМАЦІЯ  
про проект в галузі попередження 

вчинення правопорушень серед неповнолітніх 
від Національної поліції України 

(найменування органу (організації), яка надає інформацію) 
 
 

НАЗВА ПРОЕКТУ 

 

Меморандум про співпрацю між 
Національною поліцією України та 
приватним акціонерним товариством 

«Київстар» 

 

НАЙМЕНУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНУ) - 
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОЕКТУ 

 

Національна поліція України 

ПрАТ «Київстар» 

КИМ ТА КОЛИ ПРОЕКТ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

(посилання на рішення) 

Меморандум підписано Національною 
поліцією України та ПрАТ «Київстар» 

30 серпня 2017 року 

 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ 

місто Київ 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФЕЦІАР 
ПРОЕКТУ 

Громада міста Києва 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОЕКТУ 

Реалізація пілотного проекту системи 
інформаційного сервісу з розшуку безвісно 
зниклих дітей у м. Києві.   

Основною метою даного проекту є обмін 
інформацією між Національною поліцією 
України та ПрАТ «Київстар» шляхом 
створення системи термінового 
інформування громадськості шляхом 
надсилання коротких текстових SMS-



повідомлень про розшук безвісти зниклих 
дітей. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ В 
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

 

 

№ Назва заходу Термін 
виконанн

я  

Вико-
навці 

При
міт
ка 

1 Батьки 
(усиновлювачі), 
опікуни, 
піклувальники, а 
також інші особи у 
випадках, 
встановлених 
законом 
звертаються до 
поліції щодо 
зникнення дитини. 

- Горома
дяни, 
органи 
поліції 

- 

2. Уповноважений 
працівник (карного 
розшуку) за 
погодженням зі 
слідчим за 
допомогою 
створеної в 
Національній 
поліції 
інформаційної 
системи надсилає 
інформацію про 
дитину до ПрАТ 
«Київстар» 

- Націо-
нальна 
поліція, 

ПрАТ 
«Київ-
стар» 

- 

3. ПрАТ «Київстар» 
надсилає 
повідомлення 
абонентам шляхом 
надсилання 
текстових SMS-
повідомлень про 
зниклу дитину в 
заданій геолокації з 
посиланням на 
відомчий веб-сайт 
МВС щодо 
отримання більш 
детальної 
інформації про 
дитину. 

- ПрАТ 
«Київ-
стар», 

грома-
дяни,  

Націо-
нальна 

поліція 

- 



4. Встановлення 
місцезнаходження 
дітей «по гарячих 
слідах» 

 

- Націо-
нальна 

Поліція, 
грома-
дяни  

- 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

До 30 серпня 2018 року  

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ 

(кількість неповнолітніх, 
охоплених програмою (за наявності 
даних, зазначити окремо за кожен 
рік реалізації); вплив на показники 
злочинності у регіоні та інші 
показники (за наявності 
інформації); результати оцінки 
імплементації програми (якщо 
проводилась) 

- Встановлення місцезнаходження дітей «по 
гарячих слідах». 
- Використання новітніх технологій щодо розшуку 
зниклих дітей шляхом залучення громадянського 
суспільства, підприємств, установ та організацій до 
питань розшуку та безпеки дітей, недопущення 
скоєння дітьми правопорушень. 
- Зменшення ймовірності учинення дітьми та 
стосовно них злочинів і правопорушень. 
- Активізація участі громади у встановленні 
місцезнаходження дітей. 
- Повернення дітей в сім’ю, батькам, законним 
представникам.  
-  

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Впровадження проекту у інших регіонах 
держави. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОЕКТУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Сайт Національної поліції України. ЗМІ  

ПОСИЛАННЯ НА 
МЕДІАРЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРОЕКТ 

Сайт Національної поліції України.  

 
 
 

___________________________________________________________________
_____ 
Дата                                                                                   ПІП, підпис керівника (уповноваженої 
особи) 

 
 
 
 

 


