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Нова команда моніторів місць не-
свободи пройшла спеціалізоване на-
вчання

25-27 жовтня 2013 року у Києві 
Асоціація УМДПЛ провела спеціалі-
зований тренінг «Моніторинг місць 
несвободи ОВС та слідчих ізолято-
рів, які знаходяться в підпорядкуван-

Асоціація УМДПЛ продовжує підви-
щувати рівень правової інформованос-
ті вразливих груп населення та осіб, 
що ними опікуються

ні Державної пенітенціарної служби 
України» для 20 активістів з різних 
громадських організацій. Учасники, які 
вже мають базові навички проведення 
моніторингу в рамках національного 
превентивного механізму в Україні, 
отримали знання щодо візитів до «мі-
ліцейських» установ та СІЗО.

Метою такого навчання є підготов-
ка спеціалістів, які разом із представ-
никами Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини зможуть 
більш кваліфіковано проводити від-
відування місць несвободи, підпоряд-
кованих МВС та ДПтСУ.

Читати більше.

14-15 листопада 2013 року у Ки-
єві Асоціація УМДПЛ провела тренінг 
«По захисту вразливих груп від по-
рушень з боку правоохоронних орга-
нів».

Під час тренінгу учасники дізна-
лися про види та причини порушень 
прав наркозалежних і секспрацівни-
ків, основні положення національного 
та міжнародного законодавства щодо 
повноважень органів державної влади 
по відношенню до вразливих груп на-
селення, в тому числі – стандарти умов 

тримання в органах внутрішніх справ 
та забезпечення охорони здоров’я за-
триманих. Важливою темою для слу-
хачів стала інформація про діяльність 
Омбудсмана, яка спрямована на за-
хист прав людини та поновлення по-
рушених прав.

Навчання проводили: Андрій Толо-
піло, керівник проекту, та працівники 
Секретаріату Уповноваженого ВР Укра-
їни з прав людини: Сергій Швець та 
Петро Грибан.

Читати більше.

Спеціалізоване навчання з моніторингу 
місць несвободи, Київ
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Новий інструмент захисту прав людини – гро-
мадсько-парламентські розслідування

4-6 жовтня в Києві пройшло навчання для акти-
вістів з десяти областей України, які в майбутньому 
будуть проводити розслідування випадків порушень 
прав людини спільно з представниками Офісу Ом-
будсмана. До участі запрошено осіб, що вже мають 
досвід роботи із порушеннями з боку правоохорон-
ців та готові долучитись до нової форми діяльності 
– громадсько-парламентських розслідувань.

Під час тренінгу учасники більше дізнались про по-
вноваження працівників Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини та їхню роль під час про-
ведення громадсько-парламентських розслідувань.

Тренерами під час навчання виступили: Володи-
мир Батчаєв, експерт Асоціації УМДПЛ, регіональний 
координатор по зв’язках з громадськістю Омбудсма-
на в Черкаській області, а також працівники Секрета-
ріату Уповноваженого Сергій Швець, Петро Грибан та 
Євген Прусов.

Читати більше.

Відбулося навчання з нового для 
Асоціації УМДПЛ напрямку моніто-
рингу – надання адміністративних 
послуг МВС та Міграційною службою

Нова команда
моніторів надання

адміністративних послуг

Підготовка правозахисників 
до громадсько-
парламентських 
розслідувань, Київ

2

8-10 листопада 2013 року в Києві 
та 22-24 листопада в м. Одесі Асоціація 
УМДПЛ спільно із Центром політико-
правових реформ провела навчання, 

присвячене моніторингу надання адмі-
ністративних послуг органами влади.

Під час навчання учасники отрима-
ли знання щодо державної політики у 
сфері адміністративних послуг та від-
повідного законодавства, організації 
діяльності та облаштування центрів на-
дання адміністративних послуг (ЦНАП), 
українського та зарубіжного досвіду 
функціонування таких центрів, методик 
громадського моніторингу за якістю 
надання адмінпослуг, а також проблем 
нормативно-правового врегулюван-
ня надання адміністративних послуг 
Державною міграційною службою, під-
розділами міліції громадської безпеки 
МВС України та підрозділами ДАІ.

Метою такого навчання є підго-
товка спеціалістів, які зможуть ква-
ліфіковано виявляти та фіксувати 
порушення під час надання адміні-
стративних послуг.

Читати більше.

Вручення сертифікатів 
учасникам навчання

Ретельне вивчення 
законодавчої бази – запорука 

вдалого моніторингу
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Співпраця з Омбудсманом
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Відбулася міжнародна конференція за участі 
представників семи країн, на якій обговорювали-
ся питання боротьби з катуваннями

2–3 грудня 2013 року у Києві Асоціація УМДПЛ 
спільно з Асоціацією незалежних моніторів, Офі-
сом Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, Радою Європи та Міжнародною тю-
ремною реформою (Penal Reform International, Ве-
лика Британія) провела міжнародну конференцію 
«Національний превентивний механізм та інші 
види боротьби з катуваннями: досягнення і пер-
спективи розвитку». Її учасниками стали експерти 
з України, Вірменії, Грузії, Молдови, Таджикистану, 
Росії та Польщі, всього близько 80 осіб.

Протягом двох днів конференції було пред-
ставлено результати першого року роботи на-
ціонального превентивного механізму в Україні, 
участь громадськості в його діяльності по схемі 
«Омбудсман+» та обговорено стратегію роз-
витку НПМ на 2014 рік. Окрім того, експерти з 
країн Східного Партнерства поділилися своїм 
досвідом у сфері превенції та боротьби із ка-
туваннями, обговорювали механізми громад-
ського розслідування катувань та інших видів 
жорстокого поводження і створення незалежних 
національних органів розслідування незаконно-
го насильства з боку правоохоронних органів.

Читати більше.

У Черкасах регіональний координа-
тор Уповноваженого ВРУ з прав люди-
ни відвідав місця несвободи у міліції

24 жовтня регіональний коорди-
натор Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, член Асоціації УМДПЛ Во-
лодимир Батчаєв, спільно із місце-
вими працівниками прокуратури 
відвідав міліцейські підрозділи в 
місті Черкаси - Придніпровський та 
Соснівський райвідділи УМВС Укра-
їни в Черкаській області, ізолятор 
тимчасового тримання Придніпров-
ського райвідділу УМВС та спеці-
альний приймальник при УМВС для 
утримання осіб, підданих адміні-
стративному арешту.

Візити відбулися у рамках прове-
дення спільних заходів з перевірки 
стану дотримання прав адміністратив-
но арештованих в органах внутрішніх 
справ.

Під час відвідування грубих пору-
шень прав людини не виявлено, проте 
керівництву міліцейських підрозділів 
надано ряд рекомендацій щодо по-
кращення умов перебування грома-
дян, які затримуються та доставляють-
ся до органів внутрішніх справ.

Читати більше.

Омбудсман здійснив повторний візит 
без попередження до Львівського СІЗО

6 листопада 2013 року Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав 
людини Валерія Лутковська разом із 
працівниками Департаменту з питань 
реалізації національного превентив-
ного механізму та громадським моніто-
ром дотримання прав людини в місцях 
несвободи, головою правління Асоціа-
ції УМДПЛ Тарасом Гаталяком здійсни-
ли повторний моніторинговий візит до 
Львівського слідчого ізолятору.

Попереднє відвідування установи 
відбулося 2 квітня 2013 року та супро-
воджувалося наданням рекомендацій 
Уповноваженим щодо дотримання 
прав людини у відповідності до вимог 
національного законодавства та Євро-
пейських пенітенціарних правил.

Після першого візиту в даному за-
кладі розпочато ремонтні роботи деяких 
приміщень для тримання та виведено з 
експлуатації камерні приміщення 2 по-
ста. Однак, під час конфіденційних бе-
сід із ув’язненими, які утримуються в цій 
установі, отримано непоодинокі скарги 
на неналежне поводження з боку праців-
ників міліції під час досудового слідства.

Читати більше.

Національний превентивний меха-
нізм в Україні відзначив першу річницю 
роботи

5 листопада 2013 року у Секре-
таріаті Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини відбулася 
прес-конференція, присвячена першій 
річниці роботи Національного превен-
тивного механізму (НПМ).

На зустрічі Уповноважений з прав 
людини, разом із представниками ор-
ганізацій та міжнародних інституцій, 
обговорювали результати діяльності 
НПМ протягом року.

За час роботи Департаменту з 
питань реалізації НПМ, його пра-
цівниками спільно з громадськими 
активістами було здійснено по-
над 400 моніторингових візитів 
до місць несвободи (255 візитів у 
2013 році), направлено понад 400 
листів до компетентних органів із 
рекомендаціями щодо покращення 
умов перебування затриманих. На 
думку експертів, саме регулярність 
візитів до місць несвободи, перед-
бачена НПМ, приносить найбільш 
позитивний результат для прав та 
свобод людини.

Читати більше.

Міжнародна 
конференція у Києві
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Інші новини
Міністерство внутрішніх справ та 

Державна міграційна служба – най-
більші порушники закону про адмінпос-
луги: експерти

2 жовтня 2013 року у Києві від-
булася прес-конференція, присвячена 
аналізу надання адміністративних по-
слуг в Міністерстві внутрішніх справ та 
Державній міграційній службі.

Опитування та аналіз законодав-
ства в цій сфері проведено Асоціацією 
УМДПЛ спільно з Харківським інсти-
тутом соціальних досліджень. За його 

результатами кожен третій отримувач 
адміністративних послуг в Україні вва-
жає таку систему неефективною.

Під час прес-конференції було пре-
зентовано збірник «Адміністративні 
послуги ДМС та МВС: аналіз правових 
засад надання та результати соціоло-
гічного дослідження», підготований 
експертами Асоціації УМДПЛ та Хар-
ківським інститутом соціальних дослі-
джень за фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу.

Читати більше.

Куди рухатись і що обрати? Українська міліція, поліція 
Євросоюзу та Митного союзу в цифрах [інфографіка]

Всі звикли говорити, що українська міліція працює по-
гано, а от в інших країнах – законність і порядок. Асоціація 
УМДПЛ проаналізувала, в яких умовах поліція стає кращою 
і де вона ефективніша, а суспільство – здоровіше. Результа-
ти аналізу відображено в інфографіці “Куди рухатись і що 
обрати? Українська міліція, поліція Євросоюзу та Митного 
союзу в цифрах”.

Читати більше.

Асоціація УМДПЛ розробила десять порад водієві
Асоціація УМДПЛ розробила пам’ятку для водія, яка допо-

може захистити свої права від свавілля з боку працівників ДАІ 
в різних ситуаціях: від зупинки Вашого транспортного засобу 
та спілкування до огляду Вашого автомобіля, якщо стосовно 
Вас складають протокол та накладають стягнення, Вас хочуть 
оглянути на стан сп’яніння, Ваш автомобіль хочуть доставити 
на штрафмайданчик тощо. Додаток містить телефони МВС 
України, ГУМВС та УМВС в областях. Завантажити пам’ятки 
можна на сайті Асоціації УМДПЛ, перейшовши за посиланням.

Читати більше.

Аналітика, корисні матеріали

«Адвокат у кишені» - «озбройся» знаннями, щоб захисти-
тись від міліції на ЄвроМайданах

Асоціація УМДПЛ підготувала інформацію, яка особливо 
актуальна у зв’язку з останніми подіями в Україні. Це 6 про-
стих пам’яток про поводження з міліцією «Адвокат у кише-
ні», де представлено правильну поведінку в ситуаціях: «Вас 
затримали за вчинення адміністративного правопорушен-
ня», «Вас затримують і звинувачують у вчиненні криміналь-
ного правопорушення», «Зустріч з міліціонером на вулиці», 
«Вас викликали до райвідділку міліції», «До Вас прийшов 
міліціонер» та «Міліціонер хоче провести обшук Вашого 
помешкання». Пам’ятки можна отримати в друкованому ви-
гляді в офісі Асоціації УМДПЛ, або завантаживши з сайту.

Читати більше.

Асоціація УМДПЛ презентувала збірник «Адміністратив-
ні послуги ДМС та МВС: аналіз правових засад надання та 
результати соціологічного дослідження»

2 жовтня, під час прес-конференції «За що і кому ми пла-
тимо: аналіз надання адміністративних послуг в Міністерстві 
внутрішніх справ та Державній міграційній службі» було 
презентовано збірник «Адміністративні послуги ДМС та МВС: 
аналіз правових засад надання та результати соціологічного 
дослідження». Видання підготовлене експертами Асоціації 
УМДПЛ та Харківського інституту соціальних досліджень за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. Електронну вер-
сію збірника можна завантажити на сайті Асоціації УМДПЛ.

Читати більше.

Пам’ятки “10 порад водієві”
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Новини з регіонів
Молоді – про Європейський тиж-

день місцевої демократії
15 жовтня 2013 року, в рамках 

Європейського тижня місцевої демо-
кратії (ЄТМД), що проходив з 14 до 20 
жовтня, у Чугуївській міській раді Хар-
ківської області відбувся День відкри-
тих дверей для представників шкіль-
ного самоврядування міста.

Юрій Чумак, член Асоціації УМДПЛ, 
координатор «Центру правової ін-
формації та консультацій» Чугуївської 
правозахисної групи, розповідав про 
Україну як повноправну учасницю 
Ради Європи та значення Європей-
ського тижня місцевої демократії, про-
відною темою якого стала «Активна 
громадянська позиція: голосування, 
залучення, участь».

Читати більше.

Міліціонерам Харківщини презен-
товано документальні фільми про 
права людини

В рамках Всеукраїнського тижня 
права в Харківській області за учас-
ті представників правозахисних не-
урядових громадських організацій 
було проведено близько 80 заходів 
– лекцій, круглих столів, обговорень, 
диспутів тощо. Також демонстрували-
ся фільми з репертуару Мандрівного 
фестивалю документального кіно про 
права людини «Docudays UA»: «Ром-
ська мрія», «Відкритий урок», «Брак 
доказів», «Раби».

Юрій Чумак, Голова Харківського 
обласного осередку Асоціації УМДПЛ, 
президент Центру правових та полі-
тичних досліджень «ДУМА», підготував 
та передав для територіальних підроз-
ділів ГУМВС України в Харківській об-
ласті та для Центру гендерної освіти 
ХНУВС DVD-диски (разом – 34 шт.) з 
низкою документальних фільмів з ре-
пертуару цьогорічного «Docudays UA» 
та зі стислими анотаціями й комента-
рями до них.

Читати більше.

Безробітні про свої права знатим-
уть – у рабство не потраплятимуть

18 жовтня 2013 р. у Чугуєві Хар-
ківської області було проведено 
мультидисциплінарний правоосвіт-
ній захід для безробітних, що пере-
бувають на обліку в центрі зайнятос-
ті.
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Під час заходу Юрій Чумак, голо-
ва Харківського обласного осередку 
Асоціації УМДПЛ, президент Центру 
правових та політичних досліджень 
«ДУМА», розповів про основні прави-
ла, яких потрібно дотримуватись під 
час спілкування з представниками 
правоохоронних органів. Всім учасни-
кам заходу були роздані пам’ятки про 
повноваження співробітників МВС і 
права громадян при контактах з мілі-
цією, підготовлені Асоціацією УМДПЛ. 
Також піднімалося питання щодо іс-
нуючої проблеми сучасного рабства, 
коли особи, що відносяться до вразли-
вих груп населення, в тому числі й без-
робітні, у пошуках кращої долі іноді 
стають жертвами торгівлі людьми. Екс-
перт застеріг від непродуманих кроків 
під час пошуків роботи в інших регіо-
нах України та за кордоном, надав від-
повідні правові поради.

Читати більше.

В «Клубі Довіри» підліткам роз-
повіли про їх права при спілкуванні з 
міліцією

2 жовтня 2013 року у Харківсько-
му міському центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» від-
бувся черговий груповий захід для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування в рамках «Клубу 
Довіри».

Юрій Чумак, представник Асоціації 
УМДПЛ, керівник громадської органі-
зації «Центр правових та політичних 
досліджень «ДУМА», провів корисну 
юридичну бесіду про ключові момен-
ти, які корисно знати під час спілку-
вання з представниками правоохо-
ронних органів.

Читати більше.

Круглий стіл: «Європейський вибір 
України. Права людини в контексті до-
тримання Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод»

10 грудня 2013 року на базі Івано-
Франківського університету права іме-
ні Короля Данила Галицького відбувся 
круглий стіл, присвячений 65-річниці 
прийняття Загальної декларації прав 
людини на тему: «Європейський вибір 
України. Права людини в контексті до-
тримання Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод». 
Організаторами виступили: Науковий 

відділ Університету, Головне управлін-
ня юстиції в Івано-Франківській облас-
ті та Івано-Франківське міське управ-
ління юстиції.

Участь у заході в очній та заочній 
формах взяли 14 науковців та прак-
тичних працівників.

Із доповіддю «Права людини. Гро-
мада та влада» виступив Костів Василь 
Васильович, голова Івано-Франків-
ського обласного осередку Асоціації 
УМДПЛ, регіональний координатор 
Уповноваженого по зв’язках з громад-
ськістю в області.

Читати більше.

Випускникам херсонської школи-ін-
тернату розповіли про їх права при 
спілкуванні з міліцією

18 грудня 2013 року в Херсон-
ському навчально - виховному комп-
лексі ім. Т. Шевченка за ініціативою 
Наталії Козаренко, голови Херсон-
ського обласного осередку Асоціації 
УМДПЛ, регіонального координато-
ра Уповноваженого з прав людини в 
Херсонській області, відбувся семі-
нар для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування на 
тему «Ти і міліція: як діяти, щоб не 
стати жертвою міліцейського свавіл-
ля».

Під час семінару було розглянуто 
правові питання, з якими може стик-
нутися у своєму житті кожен, а також 
найбільш поширені конфліктні ситу-
ації, які виникають при спілкуванні з 
міліцією, порядок оскарження неза-
конних дій правоохоронців та засоби 
відновлення прав.

Читати більше.

Майстер-клас із питань захисту 
прав людини

10 грудня 2013 року у Кримсько-
му центрі підвищення кваліфікації 
при Раді міністрів АРК в рамках Все-
українського тижня права відбувся 
майстер-клас на тему захисту прав лю-
дини, який провела Марина Новікова, 
голова Кримського осередку Асоціації 
УМДПЛ. Серед питань, які висвітлю-
валися, були: гендерна політика, на-
сильство в сім’ї (правові і соціально-
економічні аспекти), а також торгівля 
людьми.

Читати більше.
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Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці:
Міжнародного фонду “Відродження” та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Сус-

пільства,  Міжнародної Пенітенціарної Реформи (Велика Британія), Національного Фонду 
підтримки демократії (NED) (США),  Посольства Великої Британії в Україні, Посольства Феде-
ративної Республіки Німеччина в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, Ради Європи та 
Європейського Союзу, Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

#Євромайдан

Новини з регіонів

Експерти Асоціації УМДПЛ проана-
лізували дії спецпризначенців під час 
розгону мирних акцій

Експерти Асоціації УМДПЛ підготу-
вали правовий аналіз дій правоохорон-
ців під час розгону мирних мітингуваль-
ників на Майдані Незалежності вночі 
30 листопада та під час протистояння на 
вулиці Банковій 1 грудня. Ці події досить 
добре зафіксовані на фото та відео, що 
дає можливість детально розібратись в 
ситуації та надати аналіз порушень, вчи-
нених працівниками міліції. Цей матері-
ал, як і усі подальші правові аналізи дій 
правоохоронців, будуть окрім поширен-
ня у відкритих джерелах, передані до 

Учасники Євромайдану отримали листівки «Адво-
кат у кишені» про права людини при спілкуванні з мілі-
цією

Команда Асоціації УМДПЛ розробила яскраві стен-
ди та протягом грудня поширювала в них 6 простих 
пам’яток про поводження з міліцією «Адвокат у кишені» 
серед учасників Євромайдану.

Зважаючи на ситуацію, що склалася в Україні, сус-
пільство потребує більшої поінформованості щодо своїх 
прав задля їхнього захисту. Тому інформація виявилася 
дуже актуальною та викликала жвавий інтерес серед 
протестуючих та перехожих.

Після роздачі листівок на вулиці, стенди було вста-
новлено у «штабах революції» – КМДА та у Жовтнево-
му Палаці. Такі пам’ятки можна отримати в друкованому 
вигляді в офісі Асоціації УМДПЛ та в електронному ва-
ріант, завантаживши їх з сайту Асоціації.

Читати більше.

Генеральної Прокуратури України, яка 
проводить розслідування фактів пору-
шень з боку правоохоронці, щоб, так би 
мовити, допомогти компетентним орга-
нам не пропустити жодного порушення, 
знайти і покарати винних.

Читати більше.

Правозахисники спільно із Омбуд-
сманом проводять громадське розслі-
дування порушень під час затримання 
активістів Євромайдану 30 листопа-
да та 1 грудня

Асоціація УМДПЛ спільно із Секре-
таріатом Уповноваженого Верховної 

«Права людини. Громада та влада»
14 листопада 2013 року в при-

міщенні Верховинського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді відбувся круглий стіл 
на тему: «Права людини. Громада та 
влада».

Захід ініційовано Регіональним ко-
ординатором зі зв’язків із громадськіс-
тю Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Івано-Фран-
ківській області Василем Костівим, 
який ознайомив присутніх учасників 
круглого столу зі структурою Секрета-
ріату, а також із повноваженнями Ом-
будсмана при здійсненні парламент-
ського контролю.

По закінченню проведення кругло-
го столу було підписано меморандум 
про співробітництво між головою Гро-

мадської Ради при Верховинському РВ 
УМВС в Івано-Франківській області, 
місцевою громадською активісткою 
Ольгою Соломійчук, та представником 
Уповноваженого в області Василем 
Костівим. Окрім того, домовлено про 
створення Громадської приймальні 
представника для прийому громадян 
під керівництвом пані Ольги.

Читати більше.

Волонтери Асоціації УМДПЛ 
роздають листівки “Адвокат у 

кишені” на Євромайдані

Ради України з прав людини розпочала 
громадське розслідування порушень 
під час адміністративних та криміналь-
них затримань учасників мирних акцій 
в Києві 30 листопада та 1 грудня 2013.

В рамках відкритого провадження 
проводиться детальна перевірка за-
конності дій міліції.

Асоціація УМДПЛ вже має досвід 
проведення спільних із Секретаріатом 
Уповноваженого розслідувань фактів 
порушень прав людини – незаконних 
затримань, незаконного дактилоскопі-
ювання та катування затриманих.

Читати більше.
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