Асоціація українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів

ЗВІТ ЗА 2015 РІК

ПРО АСОЦІАЦІЮ УМДПЛ
14 жовтня 2015 року Асоціація УМДПЛ відсвяткувала своє п’ятиріччя. Приємно усвідомлювати, що наша організація досить
швидко стала авторитетним осередком громадського контролю
за роботою правоохоронних органів. За цей час було реалізовано чимало проектів як національного, так і міжнародного рівня,
підготовлено низку науково-практичних видань та інформаційних матеріалів, проведено багато різноманітних моніторингових
кампаній щодо визначення ефективності діяльності правоохоронних органів. Ми й надалі працюватимемо на благо громаді,
впроваджуватимемо нові і цікаві проекти та будемо здійснювати
громадський контроль за роботою правоохоронних органів!

ІСТОРІЯ

національного превентивного механізму протидії тортурам (з 2004);
• громадська рада із забезпечення прав людини при МВС і
його регіональних управліннях (з 2005);
• Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ) (з 2008). УМДПЛ було унікальним підрозділом для України, з 2008 по
2010 роки виконувало, по суті, функції Поліцейського омбудсмана.

Протягом 2005-2010 років Міністерство внутрішніх справ України за сприяння неурядових організацій створило три інституції,
важливих для встановлення громадського контролю над діяльністю міліції та її відповідності міжнародним стандартам в галузі прав людини. До зазначених інституцій належали:
• мобільні групи з моніторингу спецустанов МВС (ізолятори тимчасового тримання, кімнати для доставлених,
приймальники-розподільники для дітей) як прототип
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Після зміни українського уряду в березні 2010, ставлення МВС
до дотримання прав людини суттєво змінилося. Одним із перших рішень нового міністра МВС було розформування Управління моніторингу дотримання прав людини, співробітники якого
були звільнені в найкоротші терміни і всупереч всім нормам трудового законодавства.

ня прав людини з боку правоохоронців, ведення просвітницької
роботи про взаємодію міліції із громадянами серед журналістів,
активістів громадських організацій, студентів тощо, експертну
оцінку нормативних документів, що регулюють діяльність правоохоронних органів, а також інші напрямки в цій галузі.
З кінця 2012 року в Україні почав роботу Національний превентивний механізм (НПМ) протидії катуванням за моделлю «Омбудсман+», створений на базі Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. НПМ створений відповідно до ратифікованого Україною Факультативного протоколу
до Конвенції ООН проти катувань та інших видів жорстокого поводження. Механізм покликаний шляхом регулярних візитів до
місць несвободи запобігти катуванням утримуваних там осіб.

У відповідь на цю ситуацію активісти правозахисних організацій
спільно зі співробітниками колишнього УМДПЛ вирішили сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за правоохоронними органами. Головним «двигуном» цього процесу
стала нова всеукраїнська неурядова організація «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», створена в червні 2010 року з числа колишніх співробітників Управління.

В рамках діяльності НПМ Асоціація УМДПЛ бере участь у підготовці громадських моніторів, які в складі моніторингових груп
здійснюють візити до місць несвободи в підпорядкування МВС
та Державної пенітенціарної служби, а також координує роботу
цих моніторів. Члени та волонтери Асоціації також постійно беруть участь в таких візитах. Таким чином робота в рамках Національного превентивного механізму стала одним із пріоритетних
напрямків Асоціації УМДПЛ.

Лише за перші півтора року існування Асоціації УМДПЛ налагодила роботу у сфері громадського контролю діяльності правоохоронців — заручилась підтримкою широкого кола партнерських
правозахисних організацій, сформувала базу волонтерів, для
яких провела навчання на тему моніторингу роботи різних підрозділів міліції, провела сесію періодичних всеукраїнських кампаній моніторингу міліції, результати яких були представлені
громадськості та передані до МВС України. Окрім того, Асоціація
розвиває інші напрямки роботи, пов’язані із громадським контролем: проведення громадських розслідувань випадків порушен-
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
Загальна кількість осередків Асоціації УМДПЛ по Україні на сьогодні складає 17. В їхній роботі бере
участь майже 80 членів організації.
Вищим керівним органом Асоціації
є щорічні загальні збори, які затверджують фінансові та загальні звіти,
обирають склад та голову правління, ревізійну комісію і спостережну
раду. Річні загальні збори також обговорюють питання, що стосуються
стратегії розвитку організації.
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ЧЕТВЕРТА
ПРОГРАМА:
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правоохоронних
органів
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ПРОГРАМА:
Відкритість
правоохоронної
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вдосконалення і розвиток НПА в галузі прав
людини в діяльності правоохоронних органів

Актуалізація проблеми дотримання прав людини
в діяльності правоохоронних органів

Програма передбачає:
• вивчення міжнародних документів, що регулюють сферу
дотримання прав людини правоохоронними органами, та
досвіду впровадження громадського контролю правоохоронців;
• проведення експертизи нормативних актів, які регулюють
сферу прав людини в діяльності правоохоронних органів;
• розробка пропозицій щодо вдосконалення національного
законодавства в галузі громадського контролю над правоохоронними органами (в тому числі на підставі аналізу
міжнародних нормативно-правових актів);
• сприяння залученню експертів громадянського суспільства до експертизи, аналізу і розробки законодавства в
сфері громадського контролю, участь експертів Асоціації в
цих процесах;
• взаємодія з профільними комітетами ВР, іншими інституціями, що опікуються врегулюванням сфери прав людини
в діяльності правоохоронних органів.

Програма передбачає:
• висвітлення в ЗМІ проблематики дотримання ПЛ в діяльності правоохоронних органів;
• поширення інформації про успішні приклади захисту ПЛ;
• участь у формуванні активної соціальної позиції громадян
щодо захисту своїх прав та свобод;
• доведення до донорських організацій важливості та необхідності для українського суспільства проблематики дотримання ПЛ в діяльності правоохоронних органів.

Освіта в галузі прав людини в діяльності
правоохоронних органів
Програма передбачає:
• організація функціонування цілісної програми «Школа
громадського контролю»;
• укладання та ведення переліку тренерів, експертів, партнерських організацій в сфері освіти про права людини,
підтримання комунікації із ними;
• розробка та поширення різноманітних просвітницьких
матеріалів про права людини в діяльності правоохоронних
органів.
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Превенція та захист прав людини, що
порушуються правоохоронними органами

Відкритість правоохоронної системи
Програма передбачає:
• аналіз основних нормативних вимог та рекомендацій для
підвищення рівня відкритості;
• удосконалення нормативно-правового забезпечення;
• моніторинг і оцінка динаміки підвищення рівня і якості
відкритості діяльності правоохоронних органів;
• інформування населення про права щодо доступу до інформації про діяльність правоохоронних органів;
• формування суспільного попиту на інформацію про діяльність правоохоронних органів та інтересу громадян щодо
її отримання;
• розробка ефективних механізмів громадського контролю;
• розробка та впровадження комплексу конкретних та дієвих заходів щодо підвищення технологічної забезпеченості інформаційної відкритості.

Програма передбачає:
• Превенція:
-- організація та проведення моніторингових кампаній із
залученням волонтерів та партнерських організацій;
-- моніторинг ефективності взаємодії правоохоронних
органів з громадськістю та інститутами громадянського суспільства;
-- участь у роботі національного превентивного механізму за моделлю «Омбудсман +».
• Захист:
-- проведення громадсько-парламентських розслідувань
за фактами порушень прав та свобод людини з боку
правоохоронних органів («+» для проваджень);
-- підвищення ефективності реагування органів влади на
виявлені порушення на рекомендації громадськості —
підготовка подань Уповноваженому по відповідним
фактам, використання офісу Уповноваженого як майданчик для налагодження комунікації з органами влади;
-- організація і участь в адвокаційних кампаніях, спрямованих на зміни в нормативній базі та правозастосовній
практиці щодо дотримання прав людини правоохоронними органами.
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Діяльність Асоціації в цифрах

• за рік на сайті Асоціації з’явилося більше 3450 публікацій,
щодня сайт відвідують в середньому 206 осіб;
• загальна кількість відвідувань у 2015 році склала близько
75,2 тисячі, а загалом за час існування сайту - понад 1,6
мільйона.

Асоціацією УМДПЛ протягом року:
• було проведено понад 60 лекцій, тренінгів та майстер-класів на тему дотримання прав людини в діяльності поліції,
зокрема 5 тренінгів, присвячених проведенню громадсько-парламентських розслідувань порушень прав вразливих груп населення, 2 тренінги на тему моніторингу
забезпечення права на доступ до публічної інформації
в діяльності правоохоронних органів, 1 спеціалізований
тренінг з моніторингу діяльності працівників ОВС, 1 спеціалізований тренінг з відвідування МВС та ДПтСУ для моніторів національного превентивного механізму;
• більше 8 круглих столів, прес-конференцій, семінарів з
представниками органів виконавчої та законодавчої влади, під час яких висвітлювалися проблеми діяльності органів Національної поліції, в тому числі 1 прес-брифінг по
місцям несвободи в зоні АТО;
• 1 конференція на тему “Відкритість правоохоронної системи”;
• 1 Всеукраїнський форум “Право знати. Прозорість діяльності влади: виклики і досягнення”;
• здійснено понад 60 моніторингових візитів до місць несвободи в рамках реалізації національного превентивного
механізму по моделі «Омбудсман+» за участі членів Асоціації УМДПЛ;

Учасники тренінгу «Громадський моніторинг
діяльності працівників ОВС України»
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ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ ПРОТЯГОМ 2015 РОКУ
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГ У
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

вання ефективності роботи полісменів проводилось за такими
критеріями: рівень культури спілкування з громадянами, рівень
компетентності та професіоналізму при допомозі громадянам,
як реагують полісмени і чи реагують взагалі на виявлені правопорушення. Результати кампанії було оприлюднено в Українському кризовому медіа-центрі 6 листопада, в переддень вступу
в силу Закону України «Про Національну поліцію». За підсумками
кампанії експертами було сформовано відповідні рекомендації,
які були направлені до Міністерства внутрішніх справ України з
метою покращення роботи поліції.

Організація навчань активістів, проведення
всеукраїнської моніторингової кампанії
Асоціація УМДПЛ продовжує проведення громадських кампаній
моніторингу діяльності правоохоронних органів.
Було проведено дві кампанії:
І — З 6 по 30 квітня 2015 року проходив моніторинг дільничних
інспекторів. Результати кампанії та рекомендації були направлені в Міністерство внутрішніх справ України.
ІІ — З 5 по 25 жовтня 2015 року Асоціація УМДПЛ спільно з ВМГО
«Фундація Регіональних Ініціатив» провела моніторингову кампанію «Поліція під контролем», мета якої — виявити сильні та
слабкі сторони у роботі нової поліції, привернути увагу громадськості та Міністерства внутрішніх справ України до проблеми
дотримання прав людини правоохоронцями і спонукати до поліпшення ситуації. Моніторинг нової поліції здійснювали громадські активісти, що пройшли спеціальну підготовку. Оціню-

Презентація результатів кампанії
«Поліція під контролем»

8

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Протягом 2015 року Асоціація УМДПЛ продовжувала реалізацію
проекту «Удосконалення та подальше впровадження механізмів
громадських розслідувань порушень прав споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС у співпраці з Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини з метою загального покращання стану дотримання прав цієї категорії осіб».
За цей час було організовано 5 навчальних тренінгів, учасниками
яких стали активісти з досвідом проведення таких розслідувань
та без нього, адвокати, представники спільнот у сфері проведення громадських розслідувань порушень прав наркозалежних осіб
і секс-працівників, журналісти. Окрім того, проведено декілька
майстер-класів для представників вразливих груп на тему протидії незаконним діям працівників ОВС, механізмів захисту та
поновлення прав тощо.

Громадсько-парламентські
розслідування на Сумщині

Всього за рік представниками Асоціації УМДПЛ у співпраці із
працівниками офісу Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини було проведено 28 розслідувань: 14 за фактами конкретних, а також 14 за фактами системних порушень
прав наркозалежних та секс-працівників з боку працівників
правоохоронних органів.
Презентація фільмурозслідування «На роздоріжжі»

Окрім того, в ході реалізації проекту було створено та презентовано фільм-розслідування «На роздоріжжі». Стрічку при-
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свячено проблемі незаконного насильства з боку співробітників
правоохоронної системи та пенітенціарної служби над наркозалежними людьми.
До найбільших досягнень проекту варто віднести:
• зроблені кроки у напрямку запровадження на території
СІЗО спеціальних кабінетів для забезпечення безперервності лікування ЗПТ та детоксикації при поміщенні до
установи;
• напрацювання прецедентів проведення громадських розслідувань порушень прав вразливих груп представниками
громадськості без безпосередньої участі працівників Секретаріату Уповноваженого;
• напрацювання форм широкого залучення до проведення
таких розслідувань Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
• напрацювання нових механізмів документування порушень прав вразливих груп та поновлення цих прав.

Учасники тренінгу з громадськопарламентських розслідувань
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МОНІТОРИНГОВІ ВІЗИТИ ДО МІСЦЬ
НЕСВОБОДИ У СИСТЕМІ МВС В
РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ( НПМ )
ПО МОДЕЛІ « ОМБУДСМАН+»
Представники Асоціації УМДПЛ продовжують брати участь
у спільних візитах до місць несвободи разом із працівниками Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини в рамках реалізації
НПМ по моделі «Омбудсман+». Протягом 2015 року таких візитів здійснено понад 60, зокрема в зону проведення АТО. За
результатами таких візитів було проведено прес-брифінг “Місця
несвободи у зоні АТО: проблеми евакуації та безпеки населення
у прифронтовому Маріуполі”, в якому взяв участь і представник
Асоціації УМДПЛ.

Під час прес-брифінгу по
місцям несвободи в зоні АТО

Про результати візитів публікуються прес-релізи на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини та Асоціації УМДПЛ. Також, враховуючи досвід і проаналізувавши типові порушення були підготовлені до друку посібники з моніторингу територіальних
підрозділів органів Національної поліції та ДПтСУ разом з Департаментом НПМ.
Спеціалізований тренінг
для моніторів НПМ
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АКТ УАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СУСПІЛЬСТВІ
РОБОТА САЙТУ АСОЦІАЦІЇ
УМДПЛ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО В
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Асоціація УМДПЛ регулярно розміщує інформаційні матеріали
та активно працює з аудиторією в соціальній мережі Facebook,
завдяки чому користувачі легко знаходять інформацію про організацію, долучаються до її діяльності та дізнаються останні новини у сфері дотримання прав людини.

Сайт УМДПЛ — потужний інформаційний портал, створений для
інформування громадян про стан дотримання прав людини в
діяльності правоохоронних органів. На сайті розміщено корисні матеріали щодо протидії незаконним діям правоохоронних
органів України, нормативно-правові акти Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної поліції та МВС України тощо та іншу корисну інформацію.

Тематичне відео розміщується на власному каналі Асоціації УМДПЛ
в YouTube.
Окрім цього активно ведеться власний канал Асоціації УМДПЛ в
Twitter, що дозволяє оперативно інформувати про заходи та події, які будуть відбуватись чи вже відбулись.

Ресурс пропонує до уваги відвідувачів українські та міжнародні
новини в сфері захисту прав людини і діяльності правоохоронців.

Також, окрім основного сайту, в 2015 році функціонували тематичні інтернет-сторінки програми «Відкритість правоохоронної
системи» (http://police-access.info) та «Реформа органів правопорядку» (http://police-reform.info). Всі веб-ресурси Асоціації
УМДПЛ наповнюються актуальною та корисною інформацією,
коментарями експертів, інфографікою тощо.

Географія відвідувачів різноманітна: окрім українців, правозахисними новинами цікавляться і користувачі з Росії, Сполучених
Штатів Америки, Бельгії, Німеччини, Китаю, Японії, Польщі, Канади, Китаю, Австралії тощо.
Також опис організації представлено в мережевій енциклопедії
Wikipedia.
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АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ЗАПУСТИЛА
НОВУ ПРОГРАМУ « ВІДКРИТІСТЬ
ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ »

За ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні і Асоціації
УМДПЛ, у вересні відбувся Всеукраїнський форум «Право знати.
Прозорість діяльності влади: виклики і досягнення». Під час заходу
Уляна Шадська, керівник програми, представила результати Всеукраїнської моніторингової кампанії дотримання права на доступ
до інформації в діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

У березні 2015 року Асоціація УМДПЛ запустила програму «Відкритість правоохоронної системи», у рамках якої передбачається розробка комплексного підходу щодо підвищення рівня відкритості правоохоронних органів в Україні.

Також, Асоціацією УМДПЛ було організовано конференцію на
тему “Відкритість правоохоронної системи”, в якій взяли участь
громадські активісти з різних регіонів України, представники
громадських організацій та ЗМІ. Окрім того, відбувся тренінг на
тему “Громадський моніторинг забезпечення права на доступ до
публічної інформації в діяльності правоохоронних органів”, а також проведено ряд зустрічей та тематичних обговорень. Адреса
сайту програми: police-access.info

Вже у квітні в рамках програми було презентовано ініціативу
«Електронний кабінет у кожного дільничного інспектора». Це
комунікаційна платформа, що покликана розбудувати партнерські взаємовідносини правоохоронців та громади, посилити ефективність роботи дільничного інспектора, оптимізувати процес взаємодії із заявниками та зменшити навантаження
в роботі.

Під час конференції “Відкритість
правоохоронної системи”

Презентація ініціативи «Електронний
кабінет у кожного дільничного інспектора

Учасники тренінгу про забезпечення
права на доступ до публічної інформації
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ПРОЕКТ ДОБРОВІЛЬНОГО ФОНДУ
ПІДТРИМКИ ЖЕРТВ ТОРТУР ООН

Загальна кількість жертв, яким було надано допомогу протягом 2015 року: 83, серед них — 10 жінок та 73 чоловіків.
Нещодавно було зареєстрованих 47 жертв.

Під час реалізації проекту Добровільного фонду жертв тортур
ООН, Асоціація УМДПЛ підтримала надання кваліфікованої юридичної допомоги жертвам катувань, а також налагодила співпрацю з рядом правозахисних організацій та ініціатив таких, як:
Восток-SOS, Кримська польова місія, Адвокатська дорадча група,
Проект «Без Кордонів» ГО «Центр Соціальна Дія», Кримська контактна група з прав людини, Євромайдан-SOS (Центр Громадянських свобод), «Міжнародне партнерство з прав людини IPHR»
тощо.

В результаті роботи правозахисників, органами досудового розслідування України розслідуються справи по викраденню громадян в Криму. Інформацію щодо певних кейсів передано в Міжнародний кримінальний суд для прийняття рішення про визнання
на території України злочинів проти людяності і військових злочинів. Також скарги деяких потерпілих прийнято до розгляду Європейського суду з прав людини.

З огляду на масштаб і різний характер порушень прав людини
на окупованих територіях України, фокус уваги правозахисників
було зосереджено на таких аспектах: порушення права на життя, насильницькі зникнення, застосування тортур, незаконні затримання, обмеження на свободу пересування, порушення прав
журналістів, порушення прав національних меншин.
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ВІДКРИТІ СЕМІНАРИ ТА ЛЕКЦІЇ
Д ЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ ГРУП

що неабияк сприяло більш ефективному застосуванню набутих
знань та навичок.

Протягом 2015 року проведено понад 26 інформаційно-просвітницьких заходів для молоді у 10 регіонах України, у яких взяло
участь більше 800 осіб.

Заходи проведено членами та волонтерами Асоціації УМДПЛ у
Києві, Вишгороді, Харкові, Чугуєві, Житомирі, Коростені, Луцьку,
Тернополі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Українці, Кіровограді, Ужгороді.
Майстер-клас «Ти і поліція»
для школярів Миколаєва

Навчання проводилися для школярів, студентів технікумів і вищих навчальних закладів, на літніх таборах для молоді зі всієї
України, а також для переселенців. Деякі заходи розраховані на
широкий загал та відбувалися у форматі публічних лекцій, які
могли відвідати усі бажаючі.
Навчання було насичене як теоретичними аспектами діяльності органів Національної поліції, так і практичними завданнями,
Тренінги
для молоді

Навчання молоді захисту від
свавілля міліції на літніх таборах

Учасники тренінгу «Правила
спілкування з поліцією»
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ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
УЧАСТЬ У ПЕРЕДАЧІ ЗАСУДЖЕНИХ
З НЕПІДКОНТРОЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Асоціація УМДПЛ стала першою громадською організацією, представники якої разом із Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини Валерією Лутковською взяли участь у передачі групи українських засуджених з непідконтрольної Уряду України
території Донецької області. Така практика була започаткована
8 липня за участі Омбудсмана, Представника Уповноваженого з
питань реалізації національного превентивного механізму Юрія
Бєлоусова, Представника Уповноваженого з питань зв’язків із
громадськістю Михайла Чаплиги та виконавчого директора Асоціації УМДПЛ Вадима Пивоварова.

Під час передачі українських засуджених з непідконтрольної
Уряду України території Донецької області
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УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНСУЛЬТАТИВНО ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ ТА МІЖВІДОМЧИХ
ЕКСПЕРТНИХ ГРУП

УЧАСТЬ У СК ЛАДІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КОМІСІЇ
За зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини Валерії Лутковської до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, виконавчого директора Асоціації УМДПЛ
Вадима Пивоварова було включено до складу поліцейської
комісії апарату центрального органу управління.

Асоціація УМДПЛ продовжує співпрацювати з органами центральної виконавчої влади, комітетами Верховної Ради України, місцевими органами влади через участь експертів Асоціації
у складі консультативно-дорадчих органів відповідних структур.
Члени Асоціації УМДПЛ активно співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, а саме входять до Експертної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Представникові Уповноваженого з питань (НПМ). В
рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Офісом
Уповноваженого Верховної ради з прав людини та Асоціацією
УМДПЛ продовжується розвиток мережі регіональних координаторів Уповноваженого по взаємодії з громадськістю.

За словами Валерії Лутковської, рекомендований представник громадськості має бездоганну репутацію,
високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Протягом
декількох років тісної співпраці з
Офісом Омбудсмана експерт показав
себе як безумовний лідер, фахівець
своєї справи, який докладає значних
зусиль для підвищення гарантій захисту прав громадян в Україні.
Також, представники Асоціації УМДПЛ: Сергій Перникоза, Євген
Крапивін та Іван Юрчик увійшли до складу атестаційних комісій в Києві, Київській області та Центральному апараті, що були
утворені відповідно до Наказу МВС України №1465 від 17.11.2015
з метою оцінки відповідності займаним посадам поліцейських,
а також перспектив їхньої службової кар’єри (переатестація). Комісії розпочали свою роботу в грудні 2015 року.

17

ЕКСПЕРТНО -АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Публікації та інші аналітичні матеріали,
підготовлені членами Асоціації

Асоціація УМДПЛ спільно з Центром політико-правових реформ
(ЦППР) координувала роботу по підготовці та запровадженню
реформ органів правопорядку в Україні в рамках ініціативи “Реанімаційний пакет реформ”. Експерти працювали над розробкою нового законопроекту про поліцію і поліцейську діяльність
та іншими терміновими реформами, а напрацьовані документи
пропонувалися представникам органів влади.

Експертами Асоціації підготовлено близько 10 аналітично-методичних матеріалів у сфері дотримання прав людини в діяльності
органів внутрішніх справ. Протягом 2015 року були видані такі:
1. Науково-практичне видання «Права людини в діяльності української міліції – 2014» (а також англомовна версія)

Експерти працювали над розробкою нового законодавства в галузі поліцейської діяльності та іншими терміновими реформами, а
напрацьовані документи пропонувалися органам влади. Робоча
група вела відкриту діяльність, запрошуючи всіх бажаючих висловлювати свої пропозиції та ідеї. Результатом роботи став, зокрема, законопроект «Про поліцію і поліцейську діяльність» (№
580-VIII), що був зареєстрований у Верховній Раді України, але
згодом відкликаний. На його основі було запропоновано численну кількість правок до урядового законопроекту «Про Національну поліцію», що згодом став Законом.

2. Посібник «Доступ до публічної інформації в діяльності Міністерства внутрішніх справ України»
Також з метою покращення роботи правоохоронних органів експертами Асоціації було підготовлено та передано керівництву
МВС рекомендації по результатам виявлених порушень під час
проведення кампаній моніторингу дільничних інспекторів та
кампанії “Поліція під контролем”.
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 інформацію про те, як
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поводитись з поліцейськими у різних життєвих ситуаціях, як
уникнути конфлікту чи захистити свої права під час спілкування
з правоохоронцями.

кнопки для завантаження мобільного додатку власникам операційних систем Android та iOS або самостійно знайти додаток
в Google Play/iTunes. Після аналізу якості викладеного матеріалу, проведеного юридичним департаментом МВС, додаток було
розміщено на головних веб-сторінках офіційних сайтів МВС та
Національної поліції.

Кожен охочий може безкоштовно завантажити правовий порадник на сайті policeundercontrol.org. Там також можна знайти
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ПІДГОТОВКА РІЧНОГО ЗВІТ У ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
В ПОЛІЦІЇ ЗА 2015 РІК
Щороку експерти Асоціації УМДПЛ готують звіт “Права людини
в діяльності української поліції”, який охоплює перелік прав, до
порушення яких дотичні правоохоронні органи, а також аналіз
ситуації щодо прав окремих вразливих груп населення — ромів,
наркозалежних осіб тощо. У 2015 році широким колом експертів
так само підготовлено періодичний звіт, що містить також нові
розділи, присвячені реформі поліції. Цьогоріч в ньому представлено такі теми:
• права людини і реформа поліції;
• дотримання права на життя в діяльності органів МВС
України;
• незаконне насильство та жорстоке поводження в поліції;
• право на свободу та особисту недоторканість у діяльності
поліції;
• доступ до інформації в діяльності МВС України;
• дотримання права власності у діяльності поліції;
• свобода мирних зібрань в діяльності поліції;
• корупція в органах внутрішніх справ;
• дотримання прав уразливих груп населення в діяльності
поліції;
• правозастосування і поліція. Декілька неформальних
практик поліції у кримінальному процесі.

Презентація мобільного додатку
під час фестивалю Docudays UA
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Асоціація УМДПЛ активно співпрацює із представниками міжнародних організацій та інституцій, що опікуються проблематикою дотримання прав людини (ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародна
організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара
ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія, Хьюман Райтс Вотч та інші).

Також протягом 2015 року експерти та волонтери Асоціації УМДПЛ
продовжували брати активну участь в солідарних діях, спрямованих на захист прав людини в інших країнах, зокрема: підписували
звернення до міжнародної спільноти про звільнення політв’язнів
Азербайджану, звернення до керівництва Росії щодо звільнення
всіх політичних в’язнів, готували подання до Міжнародного Кримінального Суду про порушення під час Євромайдану тощо.

Експерти Асоціації брали активну участь у конференціях, робочих зустрічах, ознайомлювальних візитах, що проводились на
міжнародному рівні, зокрема на заходах в Швейцарії, Молдові,
Німеччини, Вірменії, Норвегії, Сербії та Польщі. Більшість візитів була присвячена обговоренню питань порушень прав людини
під час подій на Євромайдані, анексії Криму та подій на Сході
України, аналізу поточної ситуації в Україні та шляхів щодо покращення ситуації. Протягом року Асоціація УМДПЛ брала активну участь у роботі Платформи «Громадянська солідарність»
(civicsolidarity.org) — коаліції неурядових правозахисних організацій з держав простору ОБСЄ. Робота коаліції спрямована на підтримку та розвиток цінностей прав людини в регіоні, на спільну
роботу по сприянню ОБСЄ у третьому (людському) вимірі. Асоціація УМДПЛ є членом робочої групи Платформи по розвитку
громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів.

Зустріч представників Асоціації УМДПЛ із експертами
Консультативної Місії Європейського Союзу (EUAM)
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ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
ПРОЕКТИ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ ПРОТЯГОМ РОКУ ПІДТРИМУВАЛИ

Міжнародний фонд
«Відродження» та інші
інституції мережі Фондів
Відкритого Суспільства

Посольство
Чеської Республіки
в Україні

Майкрософт
Україна

Програма МАТРА
Пососльства Королівства
Нідерландів в Україні

Фонд
Чарльза Стюарта Мотта

Програма розвитку
ООН в Україні

Добровільний фонд підтримки
жертв тортур ООН

Національний Фонд
підтримки демократії
(NED) (США)
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АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ВХОДИТЬ ДО СК ЛАДУ ТАКИХ АСОЦІАЦІЙ ТА КОАЛІЦІЙ

Комітет міжнародного контролю
за ситуацією з правами людини
в Білорусі, hrwatch-by.org

Реанімаційний пакет реформ
(РПР), platforma-reform.org

Платформа «Громадянська солідарність»
громадянського суспільства країнучасниць ОБСЄ, civicsolidarity.org

Коаліція по
розслідуванням подій
на Євромайдані

Ініціатива по збору
порушень прав людини
на сході України

Кримська польова місія по
правам людини, crimeahr.org
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ПАРТНЕРАМИ В ПРОЕКТАХ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ ПРОТЯГОМ РОКУ
ВИСТУПИЛИ СЕРЕД ІНШИХ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ

Центр інформації про права
людини (ЦІПЛ), humanrights.org.ua

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо
Права Людини», edu.helsinki.org.ua

Асоціація незалежних моніторів
місць несвободи, npm.org.ua

Центр політико-правових
реформ (ЦППР), pravo.org.ua

Московська Гельсінська Група, mhg.ru

Правозахисний центр
«Поступ», postup.lg.ua

Українська Гельсінська спілка
з прав людини, helsinki.org.ua

Ініціатива «Восток-SOS»,
vostok-sos.org

Всеукраїнська молодіжна громадська
організація «Фундація Регіональних
Ініціатив» (ФРІ), fri.com.ua

Одеська правозахисна
група «Верітас»

Харківська міська громадська організація
«Харківський інститут соціальних
досліджень» (ХІСД) khisr.kharkov.ua

Центр Громадянських
Свобод (ЦГС), ccl.org.ua
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015 р.
НАДХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вид надходжень
Безповоротня фінансова допомога

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ:
Міжнародний фонд Відродження (Україна)

Сума, грн

1. Проект «Підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму в сфері захисту
прав та свобод осіб у місцях несвободи в системі Міністерства внутрішніх справ та Державної пенітенціарної служби України»
Термін реалізації проекту 03.11.14-31.12.15.
Допомога — 400000 грн.

6655129

Добровільне пожертвування фізичних осіб
Загальна сума

6655129

2. Проект «Спеціалізоване навчання моніторів національного превентивного механізму у сфері захисту прав та
свобод осіб у місцях несвободи в системі Міністерства
внутрішніх справ та Державної пенітенціарної служби
України»
Термін реалізації проекту: 12.01.-30.04.16.
Допомога – 198600 грн.
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Національний фонд підтримки демократії (NED), (США)

3. Проект «Удосконалення та подальше впровадження
механізмів громадських розслідувань порушень прав
споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС у
співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини. Проведення заходів за проектом»
Термін реалізації проекту: 26.12.14-25.12.15.
Допомога – 519225 грн.

Проект “Моніторинг порушень прав людини в діяльності
правоохоронних органів”.
Термін реалізації проекту - 01.10.2014 – 30.09.2015
Допомога – 611189 грн.

ПРООН “Програма розвитку громадянського суспільства”

4. Проект «Удосконалення та подальше впровадження
механізмів громадських розслідувань порушень прав
споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС
у співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини. Основна проектна діяльність»
Термін реалізації проекту: 15.01.15-15.01.16.
Допомога – 630884 грн.

1. Проект “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав
людини на регіональному рівні через запровадження регіональних координаторів по зв’язкам з громадськістю”
Термін 15.01.2015 - 31.12.2015
Допомога – 687060 грн.
1. Проект “Посилення діяльності Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини шляхом цільової підтримки проектів ОГС”
Термін 01.04.2015 - 31.03.2016
Допомога – 480300 грн.

Фонд Чарьза Стюарта Мотта (США)

Проект “Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та
відновленні порушених прав”.
Термін реалізації проекту - 01.09.2014 – 31.08.2016.
Допомога – 1087500 грн.

Волонтерський Фонд ООН жертвам катувань

Проект “Юридична допомога жертвам катувань”
Термін 01.03.2015 - 31.12.2015
Допомога – 829500 грн
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ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Програма Матра Посольства Королівства Нідерландів
в Україні
Проект “ Підвищення обізнаності молоді щодо своїх прав
при взаємодії з міліцією”
Термін 01.06.2015 - 30.06.2016
Допомога – 823200 грн

Вид витрат
Оплата праці

FOSI- Budapest (Soros Foundation)

Сума, грн.
889924

Офісні витрати

Проект “Зміцнення громадського контролю за правоохоронними органами”
Термін 01.06.2015-31.05.2017
Допомога – 823200 грн

Банківські витрати

25121

Канцтовари, пошта

152900

Оренда

174600

Сайт

155000

Інтернет

48500

Обладнання та матеріали
Ноутбук

8000

Прямі витрати
Навчальні та публічні заходи, тренінги
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801474

Вид витрат
Переклад

71200

Публікації, тиражування

121600

Поїздки

752416

Послуги адвоката та юриста

517042

Послуги за контрактами експерти

1301000

Послуги за контрактами тренери

108000

Послуги по консультуванню

61874

Послуги координаторів

1258928

Створення відеофільму

159550

Дизайн

48000

Всього

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Сума, грн.

Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496
Телефон: +38 (044) 253-40-36
E-mail:

umdpl.association@gmail.com

Сайт:

umdpl.info

Сторінка на

: youtube.com/AssociationUMDPL

Сторінка у

: facebook.com/Association.UMDPL

Ми у

6655129
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: @umdpl

