Експертна група “Поліція під контролем” — платформа правозахисних організацій, яка здійснює аналітичні та незалежні експертні дослідження стану
дотримання прав людини в діяльності органів правопорядку.
Враховуючи нинішній стан із дотриманням прав
людини та відсутністю стратегічного бачення подолання системних проблем в діяльності органів правопорядку, в 2016 році було створено об’єднання
експертів — правозахисників, правників та соціологів з метою дослідження цих проблем та адвокації
змін на законодавчому та правозастосовчому рівні.
Організації-засновники:
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності української поліції (Асоціація УМДПЛ);
Центр
(ЦППР);

політико-правових

реформ

Експертний центр з прав людини (ЕЦПЛ).
Експерти організації є активними
учасниками групи з реформи органів
правопорядку Реанімаційного пакету
реформ, яка розробляє та впроваджує громадське
бачення реформи органів правопорядку в Україні.
РЕАНІМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ РЕФОРМ

Детальніше про групу та результати її роботи — на
police-experts.info.

МІСІЯ
Сприяємо дотриманню прав людини в діяльності
органів правопорядку;
Для нас мірилом ефективності роботи органів правопорядку є стан дотримання ними прав людини при виконанні покладених на них завдань з надання послуг населенню.
Досліджуємо системні проблеми в повсякденній
роботі українських правоохоронців;
Системні проблеми в діяльності органів правопорядку
призводять до порушень прав і свобод людини. Розв’язання таких проблем є метою реформи, яка має бути комплексною та орієнтованою на довгостроковий результат.
При цьому діяльність органів правопорядку має орієнтуватись на потреби людини, а не підтримання державного
апарату, політичної влади, системи органів тощо.
Адвокатуємо конкретні зміни на законодавчому
та правозастосовчому рівні.
Механізм роботи над системними проблемами:
дослідження системних проблем в діяльності 
органів правопорядку;

публікація результатів дослідження проблем;

напрацювання способів вирішення
у форматі policy paper;

адвокація законодавчих змін та
моніторинг їх імплементації.

Стратегічна ціль Експертної групи — гарантування
безпеки громадян шляхом сприяння реформі органів правопорядку, спрямованої на досягнення ефективності їхньої роботи з неухильним дотриманням
прав людини

Для досягнення стратегічної цілі ми працюємо над такими задачами:
розробка та сприяння впровадженню нової системи оцінки ефективності роботи поліції;
розробка такої системи розподілу навантаження на слідчих поліції, яка би забезпечувала найвищу ефективність, зокрема за рахунок автоматизації процесів;
перетворення кримінальної статистики в реальний інструмент для ефективного запобігання та
протидії злочинності задля безпеки громадян;
налагодження співпраці поліції з населенням;

запровадження нових та підвищення ефективності існуючих механізмів громадського кон
тролю за роботою поліції;
розробка та сприяння в імплементації ефективного механізму забезпечення безпеки під час
мирних зібрань із беззаперечним дотриманням
свободи зібрань;
імплементація міжнародних стандартів захисту
персональних даних в діяльність української поліції;
розробка механізмів та сприяння забезпеченню незалежності рядового поліцейського від керівництва шляхом підвищення статусу поліцейського та гарантій його професійної діяльності.
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Робота Експертної групи здійснюється регулярно на
трьох рівнях:
1) донесення до суспільства експертної думки
шляхом надання коментарів до ключових подій,
пов’язаних із дотриманням прав людини органами правопорядку у ЗМІ; підготовка статей для
ЗМІ з актуальної тематики реформи органів правопорядку; публічні виступи тощо.
2) підготовка та публікація аналітичних статей,
концепцій реформ тощо; участь у робочих групах з розробки законопроектів/підзаконних
нормативно-правових актів та поправок до них;
участь у роботі комісій, які утворені органами
влади з питань охорони правопорядку, адвокація реформаторських заходів;
3) здійснення досліджень системних проблем в
діяльності органів правопорядку та публікація
за їх результатами наукових, науково-практичних видань, зокрема аналітичних звітів та аналітичних записок.

Ми публікуємо результати наших досліджень:
Щорічно — дослідження та звіти за їх результатами

Щоквартально — аналітичні статті/записки

LEGAL REGULATION OF THE POLICE
IN THE REFORM CONTEXT
The Law of Ukraine “On the National Police” (hereinafter — the Law) has been in force since November
2015. It establishes conditions, criteria and objectives of the most large-scale and signiﬁcant law
enforcement reform in the national legal system
since the Ukrainian Independence.
Hence, provision of the Law is a normative core of all
reformative eﬀorts. Nevertheless, it is not perfect
and has to be improved and developed within
regulatory and other normative acts.
Goal of this article is to describe main problems in
normative regulation of the police activities in detail
and provide ways to address them.
1. The Law was adopted by the Parliament in a rush
after unfounded rejection of an alternative draft law
proposed by the public. It didn't take into account any
major amendment prepared by independent experts.
As a result, the Law was not perfect in terms of
European standards of such values as openness,
political freedom and guarantees of human rights in
relations with police oﬃcers.

General on Human Rights and Rule of Law) was
registered by national deputies in the Verkhovna
Rada of Ukraine with the No. 4753 of 02.06.2016. The
explanatory note clearly demonstrates problems of
the Law that have to be ﬁxed.
However, unfortunately, as of January 2017 the
consideration of this draft law in the Verkhovna Rada
of Ukraine is being dragged.
In particular, mentioned draft law proposes to
introduce the following amendments to the Law of
Ukraine “On the National Police of Ukraine” which
are clearly stated in the relevant comments of the
Directorate General:
• • In articles 13, 22 of the Law to exclude pre-trial
authorities (mandate is duplicated with that of
the criminal police) and security police (goes
beyond the limits of police activity) from the
structure of the police;
• • In article 14 of the Law to transfer the mandate of
approving the budget to the chief of police (in
order to increase the independency of the police
chief);
• • In article 21 of the Law to provide exclusive
mandate to appoint the ﬁrst deputy and deputy
police chiefs (with the aim of improved coordination of the police leadership) to the police chief;
• • In article 26 of the Law to exclude the possibility
of processing databases with information on
persons regarding whom police oﬃcers conduct
preventive work (with the aim to protect rights
of persons and avoid violations of presumption

ACCREDITATION OF THE POLICE IN UKRAINE:
OUTCOMES AND CONCLUSIONS
Introduction
Accreditation (reaccreditation) of the police — is a
part of the most memorable reform of 2015-2015 in
Ukraine. Accreditation procedure was even more
famous than its results, which is why eﬀectiveness
of the accreditation remains uncertain.
The police assesses the accreditation not like the
public activists, who participated in the accreditation process. Results reported by the police (20% of
dismissed are regular police oﬃcers and 80% are
police oﬃcers holding chief positions) are beneath
criticism.
Today we are sure that the accreditation has ﬁnished,
although we have a number of cases in courts and
even ongoing litigations.
Thereby, considering great diﬀerences in the estimates and huge amount of information needed for
evaluation of this part of the reform, we decided to
devote it a section in this edition. It includes information on the police accreditation results, accreditation
procedure and its problems, position of courts
regarding the accreditation, dynamics of changes
during the accreditation process over a year.
We hope that systematic description of the information will help readers to assess eﬀectiveness of the
accreditation and conclude whether the police had
applied adequate eﬀorts to succeed.

Participation of the Expert group “Police under
control” in the police accreditation
In our opinion it is important to highlight participation of the Expert group “Police under control” in the
police accreditation process.
First of all, representatives of the Expert group
participated in the accreditation commissions in
Kyiv, but they reviewed not only Kyiv city, Kyiv
region, board of the NPU, but also head chiefs of
diﬀerent units all around Ukraine.
Second, the Expert group was reporting on the
accreditation process — mechanism, commissions'
agenda, legislative regulation problems and application issues.
Next publications were prepared (more information:
http://police-experts.info/legislation/results-commisiions):
“The accreditation: ﬁrst ﬁndings and impressions”
(03.02.2016);
“Expert comment on reasons for abolition of the police
accreditation results by the court” (06.05.2016);
“Accreditation of the police is about to fail: three
solutions to the problem” (30.06.2016);
“7.7% of police oﬃcers released of service — how to
understand the results of the attestation of the
Ukrainian police” (notes on the accreditation results,
12.10.2016).
Third, experts of the group participated in preparation of amendments to normative acts regulating the
accreditation procedure that were developed by the
National Police. But, unfortunately, no steps were
taken to ﬁnalize it.

Щотижнево — коментарі до актуальних подій в 		
		
українській поліції
Relevant comments of the Council of Europe
Directorate General Human Rights and Rule of Law
made after adoption of the Law pointed out its
disadvantages.
Pursuant to this comments the draft law on amendments to the Law of Ukraine “On the National Police
of Ukraine” (regarding realization of recommendations stated in the comments of the CoE Directorate

� ��rainian de�nition �atestatsiya�attestation� �e've translated
as “accreditation”, because it is more accurate translation that
reﬂects the inherently to professional competencies evaluation.

НАШІ ЗДОБУТКИ*
Ключовими здобутками групи є розробка проекту Закону України “Про поліцію і поліцейську діяльність” та
ухвалення альтернативного Закону України “Про Національну поліцію”, який розроблявся за участі її експертів, а також врахування ряду поправок до законопроектів,
які були розроблені та подані спільно з народними депутатами;
до

8 законопроектів подано поправки;

4 законопроекти розроблено;
підготовано
нопроектів;

3 матеріали з юридичним аналізом зако-

опубліковано

24 аналітичні статті;

ключові теми — реформування поліції, дотримання прав
людини, атестування (переатестація) поліцейських, адміністративні заходи під час затримання особи тощо.
опубліковано

3 наукових видання:

“Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до
нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)” (2016)
“Права людини в діяльності української поліції – 2015” (2016)
“Права людини в діяльності української поліції – 2016” (2017)
*станом на І півріччя 2017 р.

Детальніше на police-experts.info та
facebook.com/police.experts
Адреса для листування: 01001, Київ-1, а/с 496;
E-mail: policeexperts@gmail.com;
Телефон: (044) 253-40-36

