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ПОШУК ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Забезпечення національної безпеки є досить актуальною проблемою, адже
у зв’язку зі стрімким процесом реформування та бурхливим розвитком інноваційних
технологій інформаційні ресурси, до яких надано доступ лише державним
службовцям, знаходяться у відкритому доступі, що негативно впливає на
збереження важливої інформації, яка у подальшому використовується не за
призначенням та взагалі втрачає свою цінність в роботі правоохоронних органів.
Досить важливу роль у всіх сферах життєдіяльності займають інформаційні
технології. Важко уявити сучасне повсякдення без комп’ютерів, смартфонів,
телевізорів, тощо. Інноваційні технології не лише урізноманітнили життя людей, але
й набагато полегшили їх роботу.
Міністерство внутрішніх справ України не є виключенням з переліку сфер, де
інформаційні технології є необхідними для забезпечення ефективної роботи всієї
правоохоронної структури. Як зазначалося вище, інформаційні технології перш за
все пов’язані з національною безпекою, адже колообіг інформації та даних, які
використовуються правоохоронними органами кожного дня має великий об’єм та
закритий доступ.
Сьогодні поліції користується низкою інформаційних систем (базами даних), в
яких накопляється, обробляється та зберігається інформація.
В правоохоронній системі діє цілий комплекс науково-технічних, довідковоінформаційних,
технологічних та нормативних заходів, які мають на меті
забезпечити повсякденну роботу всієї правоохоронної системи.
Слід зауважити, що бази даних використовуються поліцією перш за все задля
боротьби зі злочинністю. Але не лише пошук та виявлення злочинців входить до
завдань поліції. Одним з таких завдань є надання допомоги особам, які цього
потребують.
Також, не всі бази даних використовуються задля виявлення злочинців.
Досить розповсюдженою проблемою є пошук дітей. В правоохоронній структурі
також функціонує інформаційна система «Пошук дітей», яка розшукує дітей в
межах від 1000-3000 метрів [1].
Очевидно, що кількість дітей, які зникали почала зростати, та постало питання
про необхідність вдосконалення роботи вищезазначеної бази даних. З огляду на таку
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проблему, уповноважені представники «Київстар» і Національної поліції України
підписали Меморандум про співпрацю, у рамках якого впроваджується спільна
соціальна послуга «Пошук дітей».
Завдяки даній співпраці за 2019-2020 роки Національній поліції вдалося
розшукати 485 дітей. Специфіка роботи даної послуги полягає в тому, «Київстар»
отримує від поліції запит на SMS-розсилку, що містить інформацію про зниклу
дитину та місце, де її бачили востаннє, після чого дану розсилку «Київстар»
розповсюджує такі повідомлення на номери абонентів, які могли бути свідками
зникнення, адже вони користувалися послугами зв'язку (телефонували, писали SMS
або користувалися мобільним інтернетом) у радіусі 1–3 км від місця події. [2]. У
повідомленні міститься посилання на сайт Міністерства внутрішніх справ України,
де знаходиться фотокартка зниклої дитини та її особливі прикмети.
На нашу думку, це досить позитивна співпраця між ПрАТ «Київстар» та
представниками Національної поліції України, але слід зауважити, що не всі особи
користуються послугами ПрАТ «Київстар», окрім даного тарифу є також ПрАТ «ВФ
Україна» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», тобто така співпраця повинна бути з усіма
операторами мобільного зв’язку.
У підсумку варто зазначити, що завдяки впровадженню такої співпраці з усіма
операторами мобільного зв’язку,а не лише з ПрАТ «Київстар», вдасться не лише
збільшити відсоток можливості знайдення дитини, але й залучити якомога більше
населення до допомоги правоохоронним органам.
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Реформування сучасного інституту державної служби та місцевого
самоврядування передбачає відкритість, прозорість, зростання довіри громадян до
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