Січень-Березень 2013
Громадські кампанії
Зустріч координаторів
міжнародного моніторингу,
Київ

В Києві зустрілись координатори міжнародного моніторингу поліції з п`яти країн
В лютому 2013 року в шести країнах пройшла
міжнародна кампанія моніторингу поліції, в Україні її координувала Асоціація УМДПЛ. Організатори
кампаній з України, Росії, Таджикистану, Молдови
та Вірменії 11 березня 2013 року зустрілись в
Києві для того, щоб підбити підсумки першого в
своєму роді міжнародного моніторингу.
Зустріч координаторів була присвячена оцінці
ефективності кампанії, обміну досвідом в організації моніторингу, плануванню подальших активностей в сфері громадського контролю за діяльністю поліції.
Формат моніторингу передбачав використання волонтерами в усіх країнах анкети єдиного
зразка, яка дозволяла перевірити поліцію кожної з
країн на відповідність її міжнародним стандартам.
Читати більше.

«Діяльність міліції України» – результати міжнародного моніторингу
Багаторічний досвід багатьох країн світу свідчить, що теза «Поліція здатна змінитися без
втручання і допомоги суспільства» є помилковою і небезпечною, в першу чергу для пересічних
мешканців країни. Тільки постійне розвинення вже наявних механізмів громадського контролю та створення їх нових аналогів, може привести до принципового оновлення культури взаємодії правоохоронців і представників суспільства, що, в свою чергу, позитивно вплине і на
криміногенну ситуацій та загальний стан дотримання правопорядку в державі.
Саме до такого висновку дійшли правозахисники й громадські активісти з України, Росії, Молдови,
Таджикистану, Вірменії та Білорусі, вирішивши об’єднати свої зусилля і, вперше в історії цих країн, провести спільнута скоординовану кампанію з контролю за діяльністю національних правоохоронних органів.
Результатом міждержавної моніторингової кампанії стане громадський аналіз діяльності правоохоронців та порівняння стану дотримання ними прав громадян у різних
країнах, започаткування системи міжнародного контролю за роботою поліції та зміцнення взаємодії у цій сфері між правозахисниками з різних країн.
В Україні практичний етап міжнародної моніторингової кампанії був проведений в
період з 13 по 24 лютого 2013 року.

Публікації моніторів під час кампанії
Керч: Громадськість перевірила як працює 3-тє відділення міліції міста
Івано-Франківську міліцію дратує анонімність
Київ: Історія п`яти відділків (ВІДЕО)
Вінниця: Керівник міліції показує приклад готовності до діалогу з громадськістю (ВІДЕО)
Херсонщина: Моніторинг відділень міліції і патрульних
Київ: Святошинське РУ м. Києва в
об`єктиві (ВІДЕО)
Рівне: Зимовий пандус дерев`яний, а
ютуб популярний

Читати більше.

Для довідки:
Всеукраїнська моніторингова кампанія «Міліція під контролем» - громадська кампанія, під
час якої активісти та волонтери здійснюють моніторинг стану дотримання прав людини працівниками міліції. Моніторинг, запроваджений у 2011 році, має на меті розвинення форм громадського контролю за міліцією шляхом забезпечення прозорості її діяльності.
Кампанія проходить у вигляді тематичних моніторингів по найбільш системним проблемам
в діяльності міліції, які призводять до порушень прав людини. Після узагальнення і аналізу
отриманих під час кожного з них даних, експерти розробляють рекомендації для МВС України,
спрямовані на покращення ситуації.
Кампанію координує Асоціація УМДПЛ.
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Міжнародна діяльність

Спецдоповідач ООН по Білорусі зустрівся з білоруськими правозахисниками та журналістами в Києві
18-20 лютого в Києві за організаційної підтримки Київського Будинку прав людини, Асоціації УМДПЛ та Фундації Будинків прав людини
відбулась зустріч Спеціального доповідача ООН

з питань дотримання прав людини в Білорусі із правозахисниками та представниками ЗМІ
Білорусі. Призначений в червні
2012 року на посаду Спецдоповідача Міклош Харашті досі не
має нагоди зустрітись із представниками
громадянського
суспільства на території самої
Білорусі, адже органи влади
цієї країни поки не надали йому
в’їзної візи.
Через відсутність можливості потрапити в Білорусь подібні
зустрічі з активістами, правозахисниками та журналістами пан
Харашті проводить в сусідніх
Україні та Литві.
Читати більше.

В Москві відбулась зустріч по громадському контролю діяльності поліції в Росії
10 лютого 2013 року в Москві відбулась
зустріч регіональних координаторів по громадському контролю поліції. На запрошення
організаторів у зустрічі також взяв участь представник Асоціації УМДПЛ – Євген Крапивін,
який мав нагоду поділитись українським досвідом і долучитись до якісно нового етапу розвитку громадського контролю поліції в Росії.
Читати більше.

Просвітницька діяльність
Асоціація УМДПЛ провела черговий
тренінг по моніторингу міліції в Києві
Асоціація УМДПЛ продовжує проведення тренінгів по громадському моніторингу діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Чергове навчання
відбулось 15-17 березня 2013 року в Києві. До участі були запрошені активісти громадських організацій та інші зацікавлені
особи. Тренінг проходив за фінансової
підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії (NED), США та організаційної допомоги Всеукраїнської освітньої
програми «Розуміємо права людини».
Кожен учасник невдовзі приєднається
до всеукраїнської мережі волонтерів кампанії «Міліції під контролем».
Тренінг в Києві став вже десятим базовим тренінгом Асоціації УМДПЛ з моніторингу. Кожен охочий має можливість потрапити на один з наступних тренінгів, для
цього варто слідкувати за оновленнями на
сайті umdpl.info.
Читати більше.

Колишній міліцейський омбудсмен побував “живою книгою” на Docudays UA
Президент ЦППД «ДУМА», голова Харківського обласного осередку Асоціації
УМДПЛ Юрій Чумак виступив у ролі «живої книги». «Жива бібліотека» – унікальний просвітницький проект, який був організований з 23 до 27 березня у Будинку
кіно в Києвіу рамках Х Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA .
Асоціація УМДПЛ навчала впевненому
спілкуванню з міліцією під час Міжнародного фестивалю документального кіно
Docudays UA - 2013
Майстер-клас «Міліція для Тебе чи Ти
для міліції»? Як убезпечити себе від незаконних дій правоохоронців» відбувся 27
березня в Будинку кіно у м. Києві, в рамках
Міжнародного фестивалю документального кіно. На захід, який провели експерти
Асоціації УМДПЛ, були запрошені всі бажаючі.
Усі присутні дізнались, як поводитись
в типових ситуаціях спілкування з працівниками міліції, і як захистити свої права
від порушень. Також експерти розказали в
яких випадках можна знімати на відео та
фотографувати працівників міліції, а в яких
– ні, чи можуть працівники міліції вилучати
відзняті матеріали, забирати камери чи фо-

Як у звичайній бібліотеці читачі обирають і читають книжки на цікаву для них
тему, так і в «Живій бібліотеці» кожен
охочий може обрати людину-«книгу» з
цікавим життєвим досвідом і поставити їй
різноманітні питання.
«Книжками» є особи, щодо яких у
суспільстві існують певні упередження.
Буддисти, чиновники високого рангу, пенітенціарії, колишні засуджені, біженці, геї,
феміністки, дипломати, ВІЛ-позитивні.
Читати більше.
тоапарати та яким чином можливо оскаржити неправомірні дії правоохоронців.
Читати більше.

Довідка
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проводиться щороку впродовж останнього тижня березня у Києві. Основним організатором виступає Українська Гельсінська Спілка з прав людини (УГСПЛ). Окрім самого кіно під час фестивалю відбуваються різні освітні заходи, в тому числі і на правозахисну тематику. Асоціація
УМДПЛ вдруге проводила майстер-клас і в подальшому має намір навчати під час фестивалю.
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Співпраця з органами влади

Представник Асоціації УМДПЛ увійшов до складу Експертної ради з питань
реалізації національного превентивного
механізму
24 січня 2012 року у Секретаріаті
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини відбулося перше установче засідання Експертної ради з питань
реалізації національного превентивного
механізму (НПМ). Експертна рада стане
головним координуючим органом діяльності національного превентивного механізму у відповідності до Факультативного
протоколу ООН проти катувань, який запрацював із прийняттям Верховної Радою
України змін до Закону України «Про Уповноваженого ВР України з прав людини».
Національний превентивний механізм

працюватиме за моделлю «Омбудсман+»,
що означає спільну роботу в цій сфері
Офісу Уповноваженого та представників
громадянського суспільства.
В числі інших представників громадських правозахисних організацій до Експертної ради увійшов виконавчий директор Асоціації УМДПЛ – Вадим Пивоваров.
Експерти Асоціації УМДПЛ протягом вже
більше ніж 5 років працюють в напрямку
запровадження громадського контролю
за діями правоохоронних органів як механізму превенції порушень прав людини,
тому участь в Експертній раді стане логічним продовженням діяльності Асоціації в
цій сфері.
Читати більше.

Асоціація УМДПЛ спільно з Офісом
Омбудсмана розслідує порушення прав
пацієнтів замісної терапії
Експерти Асоціації УМДПЛ та працівники Офісу Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини провели громадське розслідування по факту незаконного затримання пацієнтів замісної підтримувальної терапії у Тернопільському
обласному комунальному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом. Асоціація
УМДПЛ продовжує розвивати напрямок
проведення громадських розслідувань,
як ще одного способу публічного контролю за діями правоохоронців та превенції порушень прав людини.
6 грудня 2012 року представникові Асоціації УМДПЛ надійшло повідомлення від особи, яка побажала залишитись анонімною, про те, що під час
роботи сайту замісної підтримувальної
терапії у Тернопільському обласному
комунальному центрі профілактики і
боротьби зі СНІДом, було затримано
близько десяти клієнтів програми замісної підтримувальної терапії. Без повідомлення про причину затримання
їх усіх було доставлено до Тернопільського міського відділу УМВС, де були
зроблені фото усіх затриманих та знято відбиткі пальців. Через три години
усі були звільнені. Наразі в результаті
розпочатого громадського розслідування за фактом порушення прав клієнтів ЗПТ відкрите кримінальне провадження.
Читати більше.

Новини з регіонів
Черкаські роми навчалися безконфліктному спілкуванню з міліцією
У Черкасах відбувся тренінг для представників ромської спільноти, на якому
присутні набували знань щодо можливих
механізмів захисту своїх прав від незаконних дій правоохоронців.
Вказаний захід був організований громадською організацію «Альянс ромен Черкащини» та Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».
Присутні дізнались не просто норми законодавства, а оптимальні алгоритми поведінки у конкретній життєвій ситуації, коли
громадянину, з тих чи інших причин, необхідно вступати у взаємини з представниками правоохоронних органів. Крім цього,
його учасники отримали корисні пам’ятки,
які допомагають вивчити ази своїх прав
при спілкуванні з міліціонерами.
Читати більше.
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Юрій Чумак передає
інформаційний стенд
Чугуївським правоохоронцям

Івано-Франківськ: Громадська рада при
УМВС - місток між міліцією і громадою
В Івано-Франківську відбулося засідання
установчих зборів Громадської ради при УМВС
в області, на якому було затверджено оновлений склад та обрано керівництво цієї організації, обговорено положення про її роботу.
Головою Громадської ради при УМВС став
керівник Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних
органах» Василь Костів, який раніше вже
очолював цю громадську організацію. Його
заступником обрали головного редактора
газети «Голос народу Івано-Франківщини» Віталія Чорненького, секретарем – голову Благодійної організації «Молодіжна адміністрація
Івано-Франківської області» Ганну Крисюк,
членом президії – голову громадської організації «Голос» Ростислава Гудзінського.
Читати більше.

Інформаційний
Інформаційнийбюлетень
бюлетеньАсоціації
АсоціаціїУМДПЛ
УМДПЛ // Листопад-Грудень
Січень-Березень 2013
2012 // umdpl.info
umdpl.info

Новини з регіонів
Скадовськ: громадський контроль поєднується зі взаємодією із правоохоронними органами
5 березня 2013 р. у м. Скадовську Херсонської області відбулась робоча зустріч, присвячена розвитку системи громадського контролю над
правоохоронними органами.
Організаторами заходу виступили Херсонська обласна організація
«Успішна жінка» та Асоціація українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
У засіданні взяли участь начальник Скадовського РВ УМВСУ Дмитро Ткаченко, регіональний координатор зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області Наталя Козаренко,
уповноважений з прав людини Скадовської міської ради Іван Шульга, активісти
районних громадських організацій, представники засобів масової інформації.
Захід мав на меті посилення спроможностей неурядових організацій,
що працюють в сфері громадського контролю в районах Херсонської області, адже саме вони є важливим елементом попередження жорстокого
поводження та незаконного насильства в правоохоронних органах.
Читати більше.

Більше новин з регіонів:
Харківська обл.: З ініціативи голови Харківського обласного осередку Асоціації УМДПЛ Юрія
Чумака у Чугуївському райвідділі міліції було встановлено стенд правової інформації.
Кіровоград: Представники Асоціації УМДПЛ
продовжують спільну роботу з Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Київ: Представниця Асоціації УМДПЛ взяла
участь у моніторинговому візиті працівників Офісу
Омбудсмана до Шевченківського райсуду Києва.
Миколаїв: Представник Асоціації УМДПЛ перевірив діяльність райвідділу міліції міста Миколаєва.
Кіровоград: Відбувся моніторинговий візит
за моделлю «Омбудсмен +» до Кіровоградського
слідчого ізолятора.

Учасники тренінгу з моніторингу міліції, Київ

Анонси заходів
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)
продовжує чергову серію навчань методам громадського моніторингу діяльності
міліції. Тренінги проходять за фінансової
підтримки Національного фонду підтрим-

ки демократії (США) та за організаційної
допомоги Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Черговий тренінг відбудеться 1719 травня 2013 року в м. Чернігові. До
участі у ньому запрошуються активісти
недержавних організацій, працівники

засобів масової інформації, які мають
мотивацію активно діяти в сфері захисту та підтримки прав людини, співпрацюють або зацікавлені в співпраці з
правозахисними організаціями щодо
громадського контролю діяльності правоохоронних органів.

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці:
Міжнародного фонду “Відродження” та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Суспільства, Міжнародної Пенітенціарної Реформи (Велика Британія), Національного Фонду підтримки демократії (NED) (США), Посольства Великої Британії в Україні, Європейського Союзу,
Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ / Листопад-Грудень
Січень-Березень 2013
2012 // umdpl.info
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