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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗШУКУ ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ 

 
Однією з найбільших проблем світу, є проблема розшуку дітей. 

Щорічно у світі зникає близько 2 млн. дітей. У ФРН за статистичними 
показниками у 2017 р. зникло близько 4500 дітей, у 2018році за 6 місяців цей 
показник досяг цифри у 1964 дітей [1]. Невтішні статистичні дані з приводу 
зниклих дітей і у Канаді понад 45 тис. дітей щорічно, Іспанія -20 тис., 
Великобританія-112 тис. [2]. Близько 800 000 дітей щорічно зникає у США, 
94% дітей знаходять протягом 72 годин, причому 47% знаходять в перші три 
години. Більше 99% дітей повертаються додому живими. У США 50% 
зниклих дітей - ті, хто сам пішов з дому, 25% - викрадені, переважно 
родичами. З усіх випадків зникнень за рік близько 100 дітей викрадаються 
незнайомцями, з них близько 50 піддається сексуальному насильству[3]. За 
статистичними даними в Україні у 2017 році зникло близько 6000 дітей, у 
2018 за 8 місяців вже понад 5075 [4]. 

Виходячи з вищезазначеного, стає зрозумілим, що від своєчасного 
реагування, оперативності отриманої інформації щодо зниклої дитини, 
оприлюднення та розповсюдження такої інформації серед громадян, 
залежить життя та здоров’я дитини, та насамперед це підвищує шанси 
встановити місцезнаходження дитини, повернути її у родину або у дитячий 
заклад.  

Зрозуміло, що без налагодженої взаємодії населення та поліції щодо 
розшуку зниклих дітей, вирішити таку проблему фактично неможливо, саме 
в цьому контексті дуже важливим є інформаційно-комунікаційна складова, 
оперативної передачі інформації населенню про зниклу дитину, наприклад за 
допомогою операторів мобільного зв’язку, тощо. 

У 2017 році Національна поліція України розробила модуль пошуку 
дітей, спільно з мобільним оператором ,,Київстар” шляхом розсилання смс-
повідомлень, щодо інформування абонентів про прикмети зниклих дітей 
(одяг, характерні ознаки, інформація про дитину), якщо вони знаходилися 
поряд з місцем зникнення дитини.  

Цей модуль за своїм функціональним призначенням дає можливість 
вносити, обробляти і обмінюватися інформаційними даними про зниклих 
дітей.  
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Розглянемо алгоритм роботи цього модулю більш детально  
1.Мобільний оператор «Київстар» отримує від Національної поліції 

України запит на SMS- розсилку, яка містить інформацію про зниклу дитину 
та місце, де його бачили останнього разу. 

2. «Київстар» розсилає інформаційні SMS на номери телефонів 
абонентів, які могли бути свідками зникнення, так як вони користувалися 
послугами зв’язку (телефонували, писали SMS та користувалися мобільним 
інтернетом) у радіусі 1-3 км від місця події. 

3. У тексті SMS є інформація з прикметами зниклої дитини та 
посилання на сайт МВС з фотографією зниклої дитини. 

4. Ті абоненти, які володіють інформацією про дитину, можуть 
допомогти в розшуку, зателефонувавши за номером 102 [5].  

Слід зазначити, що запровадження модулю пошуку дітей 
Національною поліцією України, спільно з мобільним оператором 
«Київстар», беззаперечно підвищують шанси встановити місцезнаходження 
зниклої дитини, але досить би доречним було б запровадження такого 
модулю і серед абонентів мобільного оператора «Водафон», адже більшість 
абонентів, які користуються послугами зазначеного оператора, подібних смс-
повідомлень не отримують, а отже нажаль, можна констатувати що даний 
проект не в повному обсязі здатний донести важливу інформацію до 
більшості громадян України щодо розшуку зниклих дітей.  

Найвідоміша в світі програма пошуку дітей називається AMBER Alert. 
AMBER розшифровується як America's Missing: Broadcast Emergency 
Response. Система була названа в честь дев'ятирічної викраденої Амбер 
Хагерман з Арлінгтона, штат Техас, яку в 1996-му спочатку викрали, а потім 
жорстоко вбили. Зазначена програма була запроваджена у 1996 році, коли 
ЗМІ Далласа-Форт-Уорт об'єдналися з місцевою поліцією для розробки 
системи оперативного сповіщення громадян щодо зниклих дітей. Інші штати 
незабаром розробили свої власні плани AMBER, оскільки ідея була прийнята 
по всій країні. 

Система AMBER Alert запускається в тих випадках, коли зникла 
дитина 17 років і молодше, поліція підозрює викрадення, і є ризик 
серйозного тілесного ушкодження або смерті дитини. В цьому випадку по 
телевізору і по радіо дають оголошення про зниклого, інформація про 
зниклого і викрадачів висвічується на електронних рекламних щитах уздовж 
доріг, йде рядком, що біжить на заправках і в магазинах, і всім власникам 
мобільних телефонів в зоні дії місцевої AMBER Alert, чиї апарати 
дозволяють отримувати текстові повідомлення, приходять оголошення про 
зниклого і викрадачів. 

Оповіщення про викрадення на власному мобільному телефоні 
пропустити неможливо: воно супроводжується особливим тривожним 
звуковим сигналом і приходить одночасно всім користувачам. 
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Крім того, що пошукова ситема AMBER Alert також служить 
стримуючим фактором для тих, хто полює на дітей. Деякі викрадачі 
звільняють дитину самі після прослуховування оповіщення AMBER Alert, 
яке містить інформацію про них самих [3,6]. 

Слід зазначити, беручи за онову позитивний досвід США, пошукову 
ситему AMBER Alert запровадили 17 країн світу саме: Австралія, Бельгія, 
Канада, Чехія, Франція, Греція, Гватемала, Італія, Мексика, Нідерланди, 
Малайзія, Польща, Португалія, Румунія, Південна Корея, Швейцарія, 
Великобританія [7]. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що досвід США є 
яскравим прикладом ефективної взаємодії всіх державних інституцій, 
населення, поліції, задля спільної мети – розшуку зниклих дітей, та для 
України представляє практичний інтерес щодо удосконалення інформаційно-
комунікативної складової в зазначеному напрямі. 
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