ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів
січень-березень

2016

hh МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

hh ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відбулась робоча зустріч Асоціації УМДПЛ
з послом Нідерландів з прав людини

Асоціація УМДПЛ презентувала у Мінську
моніторингову кампанію “Поліція під контролем”

Експерти Асоціації УМДПЛ зустрілися з Послом
Нідерландів з прав людини паном Кісом ван Бааром (Kees van Baar, Human
Rights Ambassador). Головною метою візиту пана
Посла до Києва є збір та
систематизація
успіхів
України щодо зобов’язань, які наша країна взяла на себе в межах Угоди
про асоціацію між Україною і Європейським
Союзом. Представники
Асоціації УМДПЛ надали
інформацію щодо стану
дотримання прав людини з боку правоохоронних органів та основних
аспектів реформи поліції,
яка наразі відбувається
в Україні.

18 лютого в Мінську відбувся Міжнародний форум “Громадяни та міліція: взаємодія, основана на довірі”. Під час форуму Асоціація УМДПЛ представила результати моніторингової
кампанії “Поліція під контролем”. Також на заході було представлено результати моніторингу
міліції Білорусі, презентовано інформацію про відкритість в діяльності правоохоронних органів Росії та досвід Казахстану в інспектуванні поліцейських відділків.

Читати більше

Окрім цього, чимало часу було приділено обговоренню реформ, які відбуваються в Україні,
ефективності роботи комісій з переатестації правоохоронців, викликів, які стоять перед громадянським суспільством, та можливість впливу на процеси, які відбуваються в державі.
Читати більше

Kees van Baar, Human Rights Ambassador

Презентація результатів кампанії ‘Поліція під контролем’ у Мінську
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Асоціація УМДПЛ провела черговий майстерклас “Ти і поліція” для молоді

hh СПІВПРАЦЯ З ОМБУДСМАНОМ

Захід відбувся для 18 учасників проекту Всеукраїнського руху “Твоя країна” від Фундації
Регіональних ініціатив, які завітали до Києва з різних куточків України. Під час інтерактивної лекції учасники дізналися, як поводитись з поліцією у різних життєвих ситуаціях, як це
регулює Закон України “Про поліцію” тощо.

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

Читати більше

• Ірпінський міський суд Київської області. Читати більше
• Полтавська установа виконання покарань (№ 23). Читати більше
• “філія СІЗО” в Хмельницькому обласному протитуберкульозному диспансері.
Читати більше

• Крюківська установа виконання покарань № 29. Читати більше
• Черкаська виправна колонія (№ 62) та Старобабанівська виправна колонія (№ 92)
Читати більше

• Борзнянське відділення поліції Бахмацького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області. Читати більше
• Чорноморська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби
України в Одеській області (№ 74). Читати більше
• Олександрівський виправний центр управління Державної пенітенціарної служби
України в Кіровоградській області (№ 104). Читати більше

hh АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
Майстер-клас для молоді

Ти і поліція. Як від правоохоронців… захиститися
19 березня 2016 року Юрій Чумак, член
правління Асоціації УМДПЛ, провів лекцію “Поліція і я” для активістів Фундації
Регіональних Ініціатив та всіх зацікавлених осіб. Окрім цікавої розповіді про
основні правила поводження громадян
з поліцейськими, правозахисник продемонстрував 1-й випуск навчального
мультфільму “Ти і правоохоронці”.
Читати більше

Протягом січня-березня було підготовлене до друку науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції — 2015” (презентовано — 8 квітня)

Асоціація УМДПЛ щороку аналізує та узагальнює стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.11.2015 року — міліції), надаючи цілісну картину
порушень прав і свобод людини. Результатом такого аналізу є науково-практичне видання, яке було започатковано у 2008 році.
Цього року над виданням працювали експерти платформи правозахисних організацій — 
Експертної групи «Поліція під контролем», до якої входять Асоціація УМДПЛ, Центр
політико-правових реформ та Експертний центр з прав людини. Звіт містить 10 розділів, що охоплюють такі галузі прав людини, як дотримання права на життя, свободу та
особисту недоторканість, права власності, насильство та жорстоке поводження, боротьба
з корупцією тощо. Також в звіт ми не могли не включити розділ, присвячений реформі поліції,— головній події, що мала місце у політиці МВС та Національної поліції 2015
року і суттєво вплинула на роботу певних підрозділів поліції. Електрону версію видання
можна завантажити за посиланням: http://police-experts.info/periodicals/hr‑2015/
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Зі “старих” міліціонерів у “нові” полісмени.
Чи легко пройти переатестацію колишнім міліціонерам?
Журналістський матеріал описує враження поліцейських, що проходили (пере)атестацію. Стаття побудована на інтерв’ю, що були проведені із працівниками поліції після
співбесіди з атестаційними комісіями та надаються експертні коментарі до них. Зокрема, висвітлюється ряд проблем, пов’язаних із (пере)астестацією. Читати більше

а також, нерозуміння керівництвом важливості відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади як однієї з найважливіших гарантій становлення будь-якого
демократичного суспільства.
Порушення, які трапляються найчастіше:
• в установі не визначено посадову особу/структурний підрозділ, відповідальну за забезпечення доступу до публічної інформації;
• відсутнє спеціально обладнане робоче місце для роботи запитувача з документами;

Тут така атестація: перші висновки та враження
У статті надається експертний аналіз правового регулювання проведення (пере)атестації працівників поліції. Здійснений юридичний аналіз “Інструкції про
порядок проведення атестації”, затвердженої Наказом № 1465 МВС України від 17.11.2015 та розписані основні внутрішньоорганізаційні елементи роботи
комісій в м. Києві/Київській області. Також в статті
проаналізовані перші висновки щодо результату атестації, висвітлені недоліки в роботі комісій та надані
рекомендації щодо їхнього усунення. Стаття розпочинає цикл експертних матеріалів, присвячених процесу
(пере)атестації працівників поліції, що будуть публіЄвген Крапивін
куватися в подальшому. Читати більше

hh ВІДКРИТІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

• відсутність або недостатня кількість інформаційних стендів у вестибюлі установи;
• відсутність на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті установи інформації,
передбаченої статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
• неправомірне обмеження доступу до публічної інформації;
• неправомірна відмова у наданні публічної інформації (посилання на загальнодоступні джерела);
• ігнорування запитів, зокрема, у зв’язку з неробочими електронними скриньками;
• порушення строків виконання запитів;
Також було виявлено порушення в процесі організації процедури реєстрації, розгляду
та виконання запитів на публічну інформацію.

Публікації в рамках програми:
Як оскаржити порушення права на доступ до публічної інформації?

В статті наведено нормативно-правову базу, якою регулюється оскарження порушення
Для виявлення порушень щодо організації й забезпечення права на доступ до
права на доступ до публічної інформації, а також надаються практичні поради запитупублічної інформації, представниками Асоціації УМДПЛ у межах програми
вачу стосовно процедури оскарження. Зокрема, в статті надано відповіді на питання:
“Відкритість правоохоронної системи” у взаємодії з представником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було здійс- • які порушення запитувач може
оскаржити і до кого звертатись?
нено серію моніторингових візитів, а саме:
• до Головного управління Національної поліції в Одеській області та його територіальних підрозділів. Читати більше
• до Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області та його територіальних підрозділів. Читати більше
• до Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
Читати більше

Моніторинговими візитами було виявлено ряд проблем та порушень у забезпеченні
права на доступ до публічної інформації в установах Національної поліції. Більшість
із них є типовими та є наслідком відсутності відповідного навчання співробітників,

•

як правильно скласти скаргу?

•

як підтвердити факт порушення?

•

за яких умов у розгляді скарги
може бути відмовлено?

Стаття буде корисною як запитувачу, так і розпорядникові публічної інформації.
Читати більше
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Як правильно скласти запит на публічну інформацію
В статті наведено нормативно-правову базу, якою регулюється подання запиту на публічну інформацію, а також, надаються практичні поради запитувачу стосовно того, як діяти, щоб отримати відповідь на свій запит вчасно і в повній мірі. Зокрема, в статті надано відповіді на питання:

• що таке публічна інформація? Яка інформація має надаватись на запит?
• які реквізити має містити запит?
• як правильно сформулювати запит, описати запитувану інформацію?
• скільки запитів може надіслати запитувач до одного розпорядника? Скільки запитань має містити один запит?
• як запитувач має комунікувати із розпорядником, щоб отримати запитувану інформацію вчасно та в повному обсязі?
• як захистити своє право на доступ до публічної інформації?
Стаття буде корисною більшою мірою запитувачу, проте може бути цікавою і розпорядникові публічної інформації. Читати більше

hh ІНШІ НОВИНИ
Представник Асоціації
УМДПЛ взяв участь
у передачі 18 засуджених
з непідконтрольної
території Донбасу
Виконавчий директор Асоціації УМДПЛ
Вадим Пивоваров взяв участь у четвертій
успішній передачі ув’язнених з непідконтрольної уряду України території Донбасу.
Ув’язнені перебували у виправних колоніях Єнакіївській № 52, Кіровській № 33, Торезькій № 28, Західній № 97, Донецькій
№ 124 та Донецькому СІЗО.
Читати більше

Під час передачі ув’язнених з непідконтрольної території Донбасу
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Справа щодо катування в міліції, якою займався член Асоціації
УМДПЛ, виграла 20 тисяч євро в Європейському суді з права людини
Читати більше Переглянути відео

Прес-конференція у Харкові

Підтримка пенітенціарної реформи в Україні

У Чигирині роми та місцева влада обговорили
шляхи реалізації Стратегії захисту та інтеграції
в українське суспільство ромської меншини
Член Асоціації УМДПЛ Володимир Батчаєв
взяв участь у робочій зустрічі активістів громадських організацій та ромської спільноти
Чигиринського району з місцевою владою.
Під час заходу обговорювали національну
«Стратегію захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної меншини
на період до 2020 року», а також розробляли кроки для успішної її реалізації в регіонах. По закінченню зустрічі, регіональним
координатором Уповноваженого ВРУ з прав
людини Оленою Фюдр та Володимиром Батчаєвим було проведено особистий прийом
присутніх ромів, які отримали кваліфіковані
консультації, в тому числі з питань соціального захисту, взаємин з правоохоронними
органами тощо.
Читати більше

Представник Асоціації УМДПЛ взяв участь у засіданні Координаційного комітету проекту
Ради Європи “Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні”, що наразі реалізується в Україні. Метою заходу стало обговорення звіту по виконаній роботі за останнє
півріччя, а також окреслення шляхів подальшої співпраці, затвердивши членами Комітету
робочого плану проекту на наступні шість місяців.
Читати більше

Засідання Координаційного комітету щодо підтримки пенітенціарної реформи

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці: Міжнародного
фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Суспільства, Національного Фонду підтримки демократії (NED) (США), Програми
розвитку ООН в Україні, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки
жертв катувань (ООН).
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