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I. Вступ 
 

 

Одним з основних завдань яке стало перед суспільством – є створення 

безпекового середовища для дітей, убезпечення їх від злочинів і 

правопорушень. Саме ці обов’язки покладаються на служби у справах дітей, 

якими впроваджуються новітні форми і методи превентивної роботи з 

дітьми, вивчається іноземний досвід та сучасні тенденції серед дітей та 

молоді.  

Яскравим індикатором, що вказує на необхідність активізації в цьому 

напрямку ‒ є велика кількість вчинення тілесних ушкоджень дітям, дитячих 

суїцидів, умисних самоушкоджень, каліцтв від зачепінгу, виникнення 

різноманітних соціальних груп та спільнот, які пропагують насильство та 

жорстокість, схиляють до вчинення суїцидів, небезпечних челенджів заради 

популярної фотографії або відеоролика, закликають до надмірного вживання 

алкоголю, розповсюдження фото порнографічного характеру тощо. 

Також дитина в процесі свого становлення в сучасному жорстокому 

світі постійно стикається з загрозами, які неможливо вирішити наодинці. 

Замкнута дитина не може знайти відповіді на питання своєї безпеки. Булінг, 

домашнє насильство, нероздільне кохання серед підростаючого покоління 

дає привід замислитись. «Хто зможе допомогти дитині в складних життєвих 

ситуаціях?». Запитання, яке потребує сучасного, ефективного та вчасного 

вирішення. 

Під час виховання дітей батьки не завжди знають способи вирішення 

конфліктів, не знають як запобігти загрозам серед дітей в повсякденному 

житті. Розробка нового сервісу дозволить отримати консультації від фахівців 

в повному обсязі. Більш складні проблеми доручається робити дитячим 

психологам через чат або телефонний зв’язок. 

 

II. Загальні відомості про проект 
2.1. Соціальна ефективність проєкту та його 

загальнодоступність 
Користувачами даного сервісу будуть переважно діти шкільного віку та 

старше, а також їх батьки (опікуни). Користування мобільним додатком 

безкоштовне. 

2.2. Мета проекту 
Мета проекту – вирішити питання булінгу, допомогти молоді отримати 

захист та підтримку в складних життєвих ситуаціях через розроблений 

інтернет сервіс взаємодії під назвою «My safety friends».  

 

2.3. Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і 

його обґрунтування 
Для ефективної роботи по забезпеченню безпеки дітей в мережі 

Інтернет та усунення загроз для їх нормального розвитку, виникає 
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необхідність у створенні новітнього сучасного інструменту – безпечного 

Інтернет ресурсу (мобільного додатку).  

Проект «My safety friends» є всеукраїнською програмною платформою 

для побудови додаткового сучасного засобу комунікації між громадою, 

службою у справах дітей та сім'ї, ювенальною поліцією, закладами освіти, 

державними та недержавними організаціями, а також дитиною та її батьками 

(опікунами) для обміну необхідною інформацією та наданням допомоги. 

 

2.4. Цілі проекту 
 

 вирішення питання «булінгу»; 

 створення безпечної соціальної Інтернет мережі; 

 реалізація проекту «очима дитини» та подальший розвиток інтернет 

сервісу за їх участю; 

 істотне зменшення часу реагування на звернення, учасником якого є 

в першу чергу дитина; 

 зручність та рішучість у подачі звернень дитиною до організацій по 

роботі з дітьми; 

 отримання відповіді на всі актуальні питання, а також інформації 

цікавої для кожного; 

 підвищення рівня довіри населення (в першу чергу молоді) до 

поліції; 

 обмін інформацією між поліцією, закладами освіти, громадою, 

державними та недержавними організаціями, а також дитиною та її батьками; 

 забезпечення особистої безпеки користувача;  

 впровадження новітніх інформаційних технологій в повсякденне 

життя та діяльність поліції; 

 прогнозування та оцінка рівня довіри населення до поліції. 

 

2.5. Ключові показники оцінки результату проєкту 
Інтернет ресурс «My safety friends» дасть змогу дітям знаходити 

відповіді на всі актуальні питання під час свого дозрівання, отримувати 

інформацію про цікаві «саме для них» дитячі заходи, акції, вікторини, 

змагання, конкурси тощо, обмінюватися інформацією та володіти всіма 

актуальними новинами, як серед друзів так і в суспільстві.  

 На сьогодні в Україні аналогів подібного проекту не існує, а сьогодення 

вимагає швидких та рішучих дій. 

Здійснення автоматизованого контролю за інтернет сервісом надає змогу 

запобігти втягненню дітей у злочинну діяльність та зробити спілкування 

молоді безпечнішим. 

 

2.6. Фінансова складова проекту 
Розрахунок запропонований компанією D2.digital 

Компанія D2.digital займається розробкою сайтів і мобільних додатків, 

спеціальних проектів для діджитал і розвитком багатокомпонентних 



5 

 

програмних рішень. Так, в рамках соціальної ініціативи запущені проекти 

партнерства з діджиталізації таких підприємств, як "Укрпошта" та ВДНГ. 

Крім цього, компанія є автором низки стартапів і бізнес-проектів, серед 

яких: сервіс доставки натуральних продуктів IzSela.ua, сервіс предметної 

фотозйомки MakeMa.photos, міжнародний туристичний сервіс Quest.bike, 

виробництво екологічно безпечних фільтрів для води і побутової хіміЇ СВОД. 

Має достатній досвід створення подібних проектів з залученням 

висококваліфікованих фахівців. 

 

Команда розробника проекту має достатній освітньо-

кваліфікаційний рівень і напрацювання для того, щоб Інтернет проект 

був реалізований в повному обсязі. 
 

 

2.7. Загальна вартість проекту 
 

№ 

п/п 
Назва 

Вартість 

(в грнивнях) 
Примітка 

1.  

Дизайн мобільного додатку з базовими 

функціями: «База знань», «Події», 

«Допомога» 

118 560  

2.  Розробка мобільного додатку 627 120  

3.  Підтримка протягом року 156 000  

4.  

Розробка нових функцій протягом року: 

«кнопка SOS», «домашне завдання та 

розклад», «опитувальник для дітей» 

312 000  

Всього: 1 213 680  
5. Відсоток обов’язкового резерву 20% 242 736  

Загальна вартість проекту: 1 456 416 
 

2.8. Бюджетна ефективність проєкту 
Після запровадження мобільного додатку, його можливості дадуть змогу 

отримувати фінансування, з метою подальшої власної модернізації та 

утримання. 

 

2.9. Інформація щодо інноваційності проєкту 
На сьогодні відсутні Інтернет сайти з подібною тематикою. 

Виховання дітей в сучасному світі часто відкладається на другорядний план. 

Разом з тим поява такого ресурсу допоможе дітям знайти відповіді на 

питання, які вони не можуть дізнатись в своїх батьків чи друзів. Батьки теж 

можуть отримати консультації по всім специфічним аспектам батьківського 

виховання. Відтак, попит на таку своєрідну допомогу серед дітей не меншає 

останнім часом. А надання консультацій щодо способів вирішення проблем, 

особливо анонімних і вузькоспеціалізованих взагалі нема. 
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Чому досі не створений такий проект? 

Інформаційне суспільство України тільки останніми роками починає 

активно відроджуватись. Розробка такого сервісу не можлива була б без 

розвинутих на даний час ІТ-технологій, електронного врядування державних 

органів, а також без кваліфікованих психологів, які можуть брати на себе 

функції щодо надання консультацій для дітей. 

 

2.10. Інформація про співфінансування (співучасть) 

у проєкті 
Співфінансування проектом не передбачено, але у разі вдалого 

«стартапу» можле залучення великої кількості спонсорів та благодійних 

організацій  

 

2.11. Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту 
І. Створення робочої групи з реалізації проекту із представників 

КМДА, МВС, НПУ, МОЗ, МОН, громади, державних та недержавних 

організацій, молоді (дітей), а також розробників інтернет сервісу. 

ІІ. Нормативно-правове врегулювання функціонування програмного 

інтернет сервісу. 

ІІІ. Юридичне оформлення права розробнику щодо реалізації процесу 

розробки програмного інтернет сервісу. 

ІV. Розробка програмного інтернет сервісу. 

V. Проведення експерименту по діяльності інтернет сервісу у 

визначеному районі. 

VІ. Оцінка результатів та усунення недоліків по функціонуванню 

інтернет сервісу. 

VІІ. Проведення тренінгів по запровадженню інтернет сервісу. 

VІІІ. Запуск інтернет сервісу на території Києва (України). 

 

2.12. Відповідальні підрозділи 
Департамент інформаційних технологій та Служба у справах дітей та 

сім'ї Київської міської державної адміністрації 

 

 

III. Ринкова орієнтація проекту  

(маркетингове дослідження) 
 

3.1. Основні конкуренти 
На сьогодні відсутні Інтернет сайти з подібною тематикою. Виховання 

дітей в сучасному світі часто відкладається на другорядний план. Разом з тим 

поява такого ресурсу допоможе дітям знайти відповіді на питання, які вони 

не можуть дізнатись в своїх батьків чи друзів. Батьки теж можуть отримати 

консультації по всім специфічним аспектам батьківського виховання. Відтак, 
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попит на таку своєрідну допомогу серед дітей не меншає останнім часом. А 

надання консультацій щодо способів вирішення проблем, особливо 

анонімних і вузькоспеціалізованих взагалі нема. 

 

3.2. Чому досі не створений такий проект? 
Інформаційне суспільство України тільки останніми роками починає 

активно відроджуватись. Розробка такого сервісу не можлива була б без 

розвинутих на даний час ІТ-технологій, електронного врядування державних 

органів, а також без кваліфікованих психологів, які можуть брати на себе 

функції щодо надання консультацій для дітей.  

 

3.3. Конкурентні переваги 
Зрозуміло, що створений проект частково вирішує проблему 

батьківського виховання, особливо серед дітей сиріт. Іноді самі батьки не 

можуть дати відповіді на всі питання дітей, особливо, коли немає тісного 

контакту. Служби захисту дітей розуміють глибину проблем підростаючого 

покоління. Краще дати вчасно допомогу і завадити, аніж «пожинати» 

негативні наслідки.  

 

IV.  Нормативно-правове забезпечення проекту 
Нормативно-правове забезпечення функціонування проекту 

розробляється його розробником Департаментом інформаційних технологій 

та Службою у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації 

у законодавчо встановленому порядку. 

Кожна дитина має право на правову допомогу, отже використання 

інтернет сервісу, як засобу отримання юридичної допомоги не порушує її 

права. 

Реєстрація на створеному інтернет сервісу неповнолітньої особи (до 18 

роки) здійснюєьбся за погодженням її батьків (уповноважених 

представників) за умовою авторизації.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


