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жовтень-грудень 2015

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання  

прав людини в діяльності правоохоронних органів

Асоціація УМДПЛ відсвяткувала своє п’ятиріччя!
П’ять років тому, 14 жовтня 2010 року, наша організація розпочала свою діяльність. 
Приємно усвідомлювати, що Асоціація УМДПЛ досить швидко стала авторитетним 
осередком громадського контролю за роботою правоохоронних органів. За цей час 
було реалізовано чимало проектів як національного, так і міжнародного рівня, підго-
товлено низку науково-практичних видань та інформаційних матеріалів, проведено 
багато різноманітних моніторингових кампаній щодо визначення ефективності діяль-
ності правоохоронних органів. Ми й надалі працюватимемо на благо громаді, впро-
ваджуватимемо нові і цікаві проекти та будемо здійснювати громадський контроль 
за роботою правоохоронних органів! Поки ми є — поліція під контролем!

Читати більше

 h ГРОМАДСЬКІ КАМПАНІЇ

Оголошено моніторингову кампанію «Поліція під контролем»
5 жовтня 2015 року Асоціація УМДПЛ спільно з ГО «Фундація Регіональних Ініціатив» 
розпочали кампанію моніторингу «Поліція під контролем». Мета кампанії — виявити 
сильні та слабкі сторони у роботі нової поліції, привернути увагу громадськості та Мі-
ністерства внутрішніх справ України до проблеми дотримання прав людини право-
охоронцями і спонукати до поліпшення ситуації.

Читати більше

Моніторингова кампанія 
«Поліція під контролем”:  
перші результати
Про мету, організацію і перші результати 
моніторингу у інтерв’ю розповів коор-
динатор кампанії Сергій Перникоза.

Читати більше

20 помилок за 90 хвилин,  
або Як ми моніторили 
нову поліцію
Про один день моніторингу поліції, про-
ведений разом із громадським активістом, 
розповіла журналістка Тетяна Гончарук.

Читати більше

Результати моніторингової кампанії «Поліція під контролем»
Асоціація УМДПЛ спільно з ГО «Фундація Регіональних Ініціатив» в Українському 
кризовому медіа-центрі оприлюднили результати кампанії моніторингу «Поліція під 
контролем». Серед сильних сторін нової поліції експерти відзначили значно покраще-
ний рівень культури спілкування з громадянами, ставлення правоохоронців до фото-, 
відеофіксації, високий рівень довіри громадян тощо. Серед слабких сторін — рівень 
надання домедичної та медичної допомоги, знання законів та фаховість тощо.

Читати більше
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 h ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Представники Асоціації УМДПЛ навчали 
взаємодії з новими поліцейськими
Протягом останнього кварталу 2015 року представники Асоціації УМДПЛ провели 
чергову серію тренінгів для молоді у м. Києві, Харкові, Українці (Київська область) 
та Кіровограді, на яких розглядались практичні питання захисту прав людини. По за-
кінченню навчання учасники мали можливість здійснити візит до найближчого полі-
цейського відділку та на власні очі переконатись, чи виконуються принципи відкри-
тості та прозорості в роботі правоохоронців.

Читати більше

Працівникам міліції — про належну організацію 
роботи під час місцевих виборів
21 жовтня 2015 року голова Харківського обласного осередку Асоціації УМДПЛ, член 
Громадської ради при ГУМВС України в Харківській області Юрій Чумак, провів тре-
нінг «Роль працівників органів внутрішніх справ у виборчому процесі» для співробіт-
ників Чугуївського райвідділу міліції.

Правозахисник розповів правоохоронцям про визначенні законодавством обов’язки 
й обмеження для працівників органів внутрішніх справ у виборчому процесі, про ви-
борчі процедури, до яких залучено працівників ОВС.

Читати більше

В Кіровограді відбувся майстер-клас «Ти і міліція»
27 жовтня 2015 року в Кіровограді на базі ресурсного центру організації «Відкрите 
серце» було організовано майстер-клас на тему «Ти і міліція», який провела Наталія 
Ісаєва, керівник ВБО «Легалайф-Україна», член Асоціації УМДПЛ. Всі бажаючі мали 
можливість дізнатися про взаємодію з правоохоронцями, обмінятися своїм досвідом, 
а також завантажити собі мобільний додаток «Міліція під контролем».

Читати більше

У Золотоноші ромів озброювали знаннями для захисту від 
свавілля правоохоронців
10 листопада 2015 року в м. Золото-
ноша Черкаської області проведено 
черговий тренінг «Права людини в ді-
яльності Національної поліції Украї-
ни» для представників місцевої ром-
ської спільноти. Захід організовано 
громадською організацією «Альянс 
ромен Черкащини», із залученням 
експерта Асоціації УМДПЛ Володи-
мира Батчаєва.

Читати більше

Майбутнім журналістам та юристам — про права людини
10 грудня, у Міжнародний день прав 
людини, у Харкові пройшов правоос-
вітній захід для студентів — майбут-
ніх журналістів та юристів. На зустріч 
було запрошено правозахисника, го-
лову Харківського обласного осеред-
ку Асоціації УМДПЛ Юрія Чумака, 
який розповів про юридичні аспек-
ти журналістської діяльності, про те, 
як запобігти використанню мови во-
рожнечі при висвітленні криміналь-
них подій та роботи поліції, які фахо-
ві поради від неурядових організацій 
можуть стати в нагоді журналістам, правникам і громадським активістам тощо.

Читати більше
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У Звенигороді відбувся тренінг під девізом 
«Нова поліція — нові знання»
У приміщенні Звенигородської районної державної адміністрації пройшов тренінг, 
організований для ромської спільноти регіону головою ГО «Альянс ромен Черкащи-
ни» Петром Бурлаченко та експертом Асоціації УМДПЛ Володимиром Батчаєвим. 
По закінченню заходу було проведено прийом громадян, на якому кожен бажаючий 
мав можливість в індивідуальному порядку повідомити про наявні проблеми та отри-
мати кваліфіковану консультацію і практичну допомогу у їх вирішенні.

Читати більше

Продовжується підготовка активістів, які займатимуться 
громадсько-парламентськими розслідуваннями 
порушень прав вразливих груп населення
10–13 грудня 2015 року у Києві Асоціація УМДПЛ у взаємодії з Уповноваженим Вер-
ховної Ради України з прав людини провела два тренінги — базовий та поглиблений 
на тему «Громадські розслідування порушень прав представників вразливих груп на-
селення».

Під час тренінгів особливу увагу було приділено правовим підставам та механізмам 
громадських розслідувань порушень щодо наркозалежних та секс-працівників з боку 
представників правоохоронних органів та про подальше трансформування таких роз-
слідувань у громадсько-парламентські розслідування. Також було висвітлено питання 
участі Уповноваженого в процесі захисту прав вразливих груп. Тренери докладно роз-
повіли, як відкривається провадження Уповноваженого у справі про порушення прав 
людини та роль громадськості в проведенні цього провадження.

Читати більше

 h СПІВПРАЦЯ З ОМБУДСМАНОМ

Асоціація УМДПЛ продовжує реалізацію проекту щодо 
розслідувань порушень прав вразливих груп населення

Незважаючи на заяви про реформи, міліція Львівщини продовжує 
катувати! — результати громадсько-парламентського розслідування (ГПР)
Під час громадсько-парламентськкого розслідування порушень прав і свобод людини в діяльності 
Личаківського районного відділу ГУМВС України у Львівській області, що проводилося Уповнова-
женим Верховної Ради України з прав людини у взаємодії з громадськими активістами (в т. ч. чле-
нами Асоціації УМДПЛ), встановлено, що працівники Личаківського РВ «вибивали» зізнання 
у вчиненні злочину з гр. Р. шляхом ненадання йому замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), учасни-
ком якої Р. є вже кілька років. Після опрацювання матеріалів, зібраних у ході провадження, узагаль-
нення у вигляді акту реагування Уповноваженого ВРУ з прав людини буде скероване компетентним 
органам для подальшого реагування.

Читати більше

Асоціація УМДПЛ презентувала  
фільм-розслідування «На роздоріжжі»
19 жовтня 2015 року у Києві відбулася презентація фільму-розслідування «На роздоріжжі». Стрічку 
присвячено проблемі незаконного насильства з боку співробітників правоохоронної системи та пе-
нітенціарної служби над наркозалежними людьми. Фільм створено Асоціацією УМДПЛ у співпра-
ці з відділом спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
ни за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Читати більше
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Самбірський експеримент: 
новий метод катування в нових 
поліцейських автомобілях
Під час проведення дій в межах громадсько-парламент-
ського розслідування у містечку Самбір Львівської об-
ласті, було виявлено порушення низки процесуальних 
прав затриманого гр. М. Останній скаржиться на за-
стосування до нього фізичної сили та моральних зну-
щань. Після опрацювання матеріалів, зібраних у ході 
провадження, узагальнення у вигляді акту реагування 
Уповноваженого ВРУ з прав людини буде скероване 
компетентним органам для подальшого реагування.

Читати більше

Працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із представ-
никами Асоціації УМДПЛ здійснили перевірку дотримання прав людини в таких закладах:

• ізолятор тимчасового тримання ОМУ 
ГУМВС України в Одеській області. 
Читати більше

• Костянтинівський МВ ГУМВС України 
в Донецькій області. Читати більше

• Харківська установа виконання покарань 
№ 27. Читати більше

• установи ГУМВС України в Київській 
області (Бородянський райвідділ та Ірпін-
ський міськвідділ ГУМВС України в Київ-
ській області). Читати більше

• Одеська установа виконання покарань 
(№ 21) та Одеська виправна колонія (№ 14).  
Читати більше

• Білоцерківське зональне відділення Вій-
ськової служби правопорядку Збройних 
Сил України. Читати більше

• приміщення для підсудних (засуджених) 
та зали судових засідань у чотирьох судах м. 
Дніпропетровська. Читати більше

• Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат для чоловіків у Закарпатській 
області. Читати більше

 h РЕГІОНАЛЬНІ КООРДИНАТОРИ 
УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
За підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй Асоціація УМДПЛ запро-
ваджує мережу регіональних координаторів зі зв’язків із громадськістю Уповноваженого 
ВРУ з прав людини, які виконують низку завдань: моніторингові візити до місць несвобо-
ди, перевірка та реагування щодо окремих фактів порушень прав людини, консультування 
громадян, налагодження співпраці з громадським сектором тощо.

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад 
регіональних координаторів зі зв’язків з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Асоціація УМДПЛ у взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
оголосила конкурс на заміщення вакантних посад регіональних координаторів зі зв’язків 
з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Черкаській, 
Харківській, Хмельницькій, Сумській, Волинській та Донецькій областях.

Читати більше

Закарпаття

Регіональний координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській 
області Олег Григор’єв:

• сприяв забезпеченню права мігрантки на отримання соціальної допомоги. 
Читати більше

• провів семінар для начальників та заступників начальників управлінь із соціаль-
ного захисту населення Закарпатської області, а також директорів установ со-
ціального захисту населення (будинки-інтернати, психоневрологічні інтернати, 
геріатричний пансіонат тощо). Читати більше

Чернігів

Регіональний координатор зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної 
ради з прав людини в Чернігівській області Алла Лепеха:

• взяла участь у тренінгу для адвокатів, які працюють в системі безоплатної право-
вої допомоги. Читати більше

• перевірила дотримання прав неповнолітніх, які відбувають покарання у При-
луцькій виховній колонії. Читати більше

Алла Лепеха під час  
тренінгу для адвокатів.

• ізолятор тимчасового тримання 
Чернігівського відділення полі-
ції Головного управління Наці-
ональної поліції в Чернігівській 
області. Читати більше

http://umdpl.info/2015/10/sambirskyj-eksperyment-novyj-metod-katuvannya-v-novyh-politsejskyh-avtomobilyah/
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http://umdpl.info/2015/10/e-pozytyvna-dynamika-z-polipshennya-umov-utrymannya-uvyaznenyh-odnak-isnuje-problema-iz-zabezpechennyam-dostupu-lzhv-do-medychnoji-dopomohy/
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http://umdpl.info/2015/11/cherhovyj-vizyt-do-psyhonevrolohichnoho-internatu-zafiksuvav-cherhovi-zhahy/
http://umdpl.info/2015/11/oholoshennya-pro-konkurs-na-zamischennya-vakantnyh-posad-rehionalnyh-koordynatoriv-zi-zvyazkiv-z-hromadskistyu-upovnovazhenoho-verhovnoji-rady-ukrajiny-z-prav-lyudyny-2/
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http://umdpl.info/2015/12/seminar-z-pytan-dotrymannya-prav-lyudyny-v-mistsyah-nesvobody/
http://umdpl.info/2015/11/rehionalnyj-koordynator-pryjnyala-uchast-v-roboti-treninhu-dlya-advokativ-yaki-pratsyuyut-v-systemi-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy/
http://umdpl.info/2015/12/predstavnyky-ombudsmana-pereviryly-stan-dotrymannya-prav-lyudyny-v-prylutskij-vyhovnij-koloniji/
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Запоріжжя

Регіональний координатор із зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини в Запорізькій області Володимир Павленко:

• здійснив виїзний прийом громадян, які перебувають у Запорізькому слідчому 
ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби в Запорізькій області.  
Читати більше

Тернопіль

Регіональний координатор зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної 
ради з прав людини в Тернопільській області Володимир Шевченко:

• здійснив моніторинговий візит до другого стаціонарного відділення територі-
ального центру в с. Галущинці Підволочинського району Тернопільської області. 
Читати більше

• здійснив моніторинговий візит до Теребовлянського психоневрологічного інтер-
нату для жінок у Тернопільській області. Читати більше

Луганськ

Регіональний координатор із зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини в Луганській області Валерій Архіпов:

• напередодні Міжнародного дня захисту прав людини виступив перед студента-
ми Луганського національного університету імені Тараса Шевченко у місті Ста-
робільську. Читати більше

• зустрівся з представниками Старобільського місцевого центру з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги. Читати більше

 h ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Чи задавались Ви питанням: а що таке «публічна інформація»?
Читати більше

Продовжуємо розбудову громадської спільноти моніторів
Асоціація УМДПЛ в рамках програми «Відкритість правоохоронної системи» продов-
жує розбудову громадської спільноти моніторів та запрошує правозахисників, журна-
лістів та громадських діячів до співпраці.

Читати більше

ІV Форум захисників права на доступ до інформації
На початку жовтня 2015 року у Києві відбувся ІV Форум захисників права на доступ 
до інформації. У заході взяли участь і представники програми «Відкритість правоохо-
ронної системи», що реалізовує Асоціація УМДПЛ.

Читати більше

Наскільки Головне управління Національної поліції  
в Івано-Франківській області є відкритим:  
результати моніторингу
15–16 грудня 2015 року представни-
ками Асоціації УМДПЛ у межах про-
грами «Відкритість правоохоронної 
системи» у взаємодії з представником 
Секретаріату Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини 
було здійснено дводенний моніторин-
говий візит до Головного управління 
Національної поліції в Івано-Фран-
ківській області. Мета візиту — ви-
явити порушення щодо організації 
й забезпечення права на доступ до пу-
блічної інформації в цій установі.

Читати більше
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http://police-access.info/2015/11/chy-zadavalys-vy-pytannyam-a-scho-take-publichna-informatsiya/
http://police-access.info/2015/10/1142/
http://police-access.info/2015/10/iv-forum-zahysnykiv-prava-na-dostup-do-informatsiji/
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 h АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
Тортури в чотирьох стінах: як врятувати наркозалежних в’язнів. (Вадим Пивоваров 
для «Української правди”) Читати більше

За зачиненими дверима, або Чи існує в Україні право на інформацію у криміналь-
ному процесі? Читати більше

 h ІНШІ НОВИНИ

Заява Асоціації УМДПЛ:  
Працівники міліції мусять журналістів 
охороняти, а не лупцювати!
У зв’язку із перешкодою в роботі, незаконним затриманням, застосуванням фізичної 
сили та нанесенням тілесних ушкоджень правоохоронцями по відношенню до журна-
лістів «Громадського Телебачення» під час розгону пікету 2 жовтня 2015 року у місті 
Богодухові Харківської області, Асоціація УМДПЛ звернулася до міністра внутрішніх 
справ з вимогами негайно відреагувати на подію, призначити службове розслідування, 
про результати якого публічно прозвітувати перед суспільством.

Читати більше

Асоціація УМДПЛ розпочала ребрендинг
У зв’язку з оновленням власного бренду, Асоціація УМДПЛ оголосила конкурс на ви-
значення нової назви організації, в якому може взяти участь кожний бажаючий. Для 
цього потрібно надіслати свій варіант назви та, за потреби, невеличке пояснення.

Читати більше

Мобільний додаток «Поліція під контролем». 
Завантаж, щоб захистити свої права!
Асоціація УМДПЛ підготувала оновлену версію мобільного додатку «Поліція 
під контролем». Як відомо, 7 листопада 2015 року вступив в силу новий Закон 
України «Про Національну поліцію», відповідно — додаток містить актуальну ін-
формацію про те, як поводитись з поліцейськими у різних життєвих ситуаціях, 
як уникнути конфлікту чи захистити свої права під час спілкування з правоохо-
ронцями.

Читати більше

До правоохоронців завітало документальне 
кіно про права людини
9 листопада 2015 року до працівників органів внутрішніх справ завітав регіональний 
координатор Фестивалю Мандрівного міжнародного фестивального документального 
кіно про права людини Docudays UA, голова Харківського обласного осередку Асоціа-
ції УМДПЛ Юрій Чумак. Він продемонстрував фільм «Інша країна».

Читати більше

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці: Міжнародного 

фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Суспіль-

ства, Національного Фонду підтримки демократії (NED) (США), Програми 

розвитку ООН в Україні, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки 

жертв катувань (ООН).
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