
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

РЕФОРМА ОРГАНІВ
ПРАВОПОРЯДКУ ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Микола Хавронюк: Ми все 
ще живемо за «диктаторсь-
кими законами» 16 січня. 
Інфографіка

Читати більше

Чергова показуха з номера-
ми на шоломах замість ре-
альних змін в міліції (Наказ)

Читати більше

РПР: «Комплексна реформа
міліції - можлива»

Читати більше

Представник Асоціації 
УМДПЛ Марина Цапок в 
ефірі “Соціальної країни” 
розповіла про реформу пра-
воохоронних органів

Читати більше

Шанс на реформу: Чи змі-
нить правоохоронну систему 
законопроект про поліцію

Читати більше

Микола Хавронюк: Для чого 
потрібне Державне бюро 
розслідувань?

Читати більше

Микола Хавронюк розповів 
про реформу органів право-
порядку в ефірі «Соціальної 
країни»

Читати більше

Експертна зустріч «Реформу-
вання правоохоронних
органів»

(ВІДЕО)
Читати більше

Асоціація УМДПЛ приймає колективні заявки на участь у май-
стер-класі «Ти і міліція»

В рамках проекту «Посилення можливостей молоді
захищатися від свавілля правоохоронних органів», що реалізується 
за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Асоціація 
УМДПЛ приймає колективні заявки на проведення майстер-класів 
«Ти і міліція» у регіонах України.

Читати більше

Такі майстер-класи вже проведено в таких областях: Харківській 
(Клугино-Башкирівська ЗОШ м.Чугуєва, національний універси-
тет ім. Каразіна, Чугуївська міська бібліотека), Житомирській (для 
клієнтів програми ЗПТ в місті Житомир і в місті Коростень, універ-
ситет ім.Івана Франка), Волинській (вище професійне училище № 9, 
Луцька школа-інтернат «Правничий ліцей», УМВС України у Волин-
ській області, навчально-виховний комплекс «Технологічний ліцей» 
№ 24), Тернопільській (Чортківська школа №5).

Продовжується серія навчань, присвячена проведенню гро-
мадсько-парламентських розслідувань порушень прав вразли-
вих груп населення

27-28 березня 2015 року у Києві Асоціація УМДПЛ провела чер-
говий тренінг «Громадські розслідування порушень прав представ-
ників вразливих груп населення у взаємодії з Уповноваженим Вер-
ховної Ради України з прав людини».

Читати більше
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Тренінг з громадсь-
ко-парламентських 
розслідувань пору-
шень прав вразли-
вих груп населення

http://police-reform.info/?p=428
http://police-reform.info/?p=379
http://police-reform.info/?p=462
http://umdpl.info/2015/02/predstavnyk-asotsiatsiji-umdpl-maryna-tsapok-v-efiri-sotsialnoji-krajiny-rozpovila-pro-reformu-pravoohoronnyh-orhaniv/
http://police-reform.info/?p=471
http://police-reform.info/?p=505
http://umdpl.info/2015/03/ekspertnaya-vstrecha-reformyrovanye-pravoohranytelnyih-orhanov-vydeo/
http://umdpl.info/2015/01/pryjmajemo-kolektyvni-zayavky-na-uchast-u-majster-klasi-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/01/starshoklasnykiv-ozbrojily-praktychnymy-poradnykamy/
http://umdpl.info/2015/03/starshoklasnykam-pro-prava-yak-pravylno-spilkuvatysya-z-militsionerom/
http://umdpl.info/2015/02/klijenty-prohramy-zpt-na-zhytomyrschyni-prosluhaly-majster-klas-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/02/klijenty-prohramy-zpt-na-zhytomyrschyni-prosluhaly-majster-klas-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/03/zhytomyrski-studenty-ozbrojilysya-znannyamy-na-majster-klasi-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/03/zhytomyrski-studenty-ozbrojilysya-znannyamy-na-majster-klasi-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/03/studentiv-volynskoho-uchylyscha-oznajomyly-z-pravylamy-spilkuvannya-z-militsijeyu/
http://umdpl.info/2015/03/uchni-lutskoho-litseyu-prosluhaly-majter-klas-ty-i-militsiya/
http://umdpl.info/2015/02/12750/
http://umdpl.info/2015/02/12750/
http://umdpl.info/2015/03/12992/
http://umdpl.info/2015/03/12992/
http://umdpl.info/2015/03/uchni-chortkivskoji-shkoly-diznalysya-pro-svoji-prava-pid-chas-spilkuvannya-z-militsijeyu/
http://umdpl.info/2015/03/prodovzhujetsya-seriya-navchan-prysvyachena-provedennyu-hromadsko-parlamentskyh-rozsliduvan-porushen-prav-vrazlyvyh-hrup-naselennya/
http://umdpl.info/


СПІВПРАЦЯ З ОМБУДСМАНОМ

РЕГІОНАЛЬНІ КООРДИНАТОРИ УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Створено робочу групу по реалізації
проекту з НПМ

20 січня 2015 року в офісі Асоціації УМДПЛ 
відбулася зустріч в рамках проекту «Підвищення  
ефективності діяльності національного превентив-
ного механізму в сфері  захисту прав та свобод 
осіб у місцях несвободи в системі Міністерства 
внутрішніх справ та Державної пенітенціарної 
служби України».

Читати більше

Створено єдину базу даних для візитів НПМ
Асоціація УМДПЛ спільно з Секретаріатом 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в 
рамках проекту «Підвищення  ефективності діяль-
ності національного превентивного механізму в 
сфері  захисту прав та свобод осіб у місцях нес-
вободи в системі Міністерства внутрішніх справ та 
Державної пенітенціарної служби України», розро-

20-22 лютого 2015 року регіональні координа-
тори та представники Уповноваженого ВРУ з прав 
людини пройшли комплекс занять, присвячених 
особливостям моніторингу місць несвободи різних 
типів, а саме: установ соціального захисту, закладів 
охорони здоров’я та освіти, Міністерства внутрішніх 
справ, Державної пенітенціарної служби, Держав-
ної прикордонної служби, Державної судової ад-
міністрації та Міністерства оборони. 

Читати більше
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била базу даних, яка акумулюватиме інформацію 
за результатами проведених візитів національного 
превентивного механізму, контактних даних гро-
мадських моніторів, проведених навчальних за-
ходів тощо.

Читати більше

Розпочато роботу по проекту розслідувань 
порушень прав вразливих груп

19 лютого 2015 року в центральному офісі 
Асоціації УМДПЛ було проведено першу робочу 
зустріч по проекту розслідувань порушень прав 
вразливих груп. Обговорювався план активно-
стей по проекту, зокрема – організація навчання, 
виїзних перевірок, доопрацювання механізмів та 
алгоритмів розслідувань, співпраця з сервісними 
організаціями тощо.

Читати більше

Кіровоград

Регіональний  координатор  зі зв’язків із громад-
ськістю Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини в Кіровоградській області Віктор 
Жученя виступив у прямому ефірі програми 
«Радіомайдан».

Читати більше

Харків

Регіональний координатор зі зв’язків із громад-
ськістю Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини в Харківській області Юрій Чумак 
протягом першого кварталу 2015 року:

- відвідав управління Державної пенітенціарної 
служби України в Харківській області; Читати 
більше

За підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй Асоціація УМДПЛ запроваджує мережу 
регіональних координаторів зі зв’язків із громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини, які виконують 
низку завдань: моніторингові візити до місць несвободи, перевірка та реагування щодо окремих фактів 
порушень прав людини, консультування громадян, налагодження співпраці з громадським сектором тощо.

Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ / січень-березень 2015 / umdpl.info

Комплексне навчання регіональних координаторів та представників 
Уповноваженого ВРУ з прав людини

Перша робоча зустріч по проекту розслідувань порушень прав 
вразливих груп

Робоча група по реалізації проекту з НПМ

http://umdpl.info/2015/01/stvoreno-robochu-hrupu-po-realizatsiji-proektu-z-npm/
http://umdpl.info/2015/02/rehionalni-koordynatory-zi-zvyazkiv-z-hromadskistyu-upovnovazhenoho-verhovnoji-rady-ukrajiny-z-prav-lyudyny-projshly-spetsialnyj-treninh-dlya-pidvyschennya-kvalifikatsiji-u-pytannyah-realizatsiji-nats/
http://umdpl.info/2015/02/stvoreno-jedynu-bazu-danyh-dlya-vizytiv-npm/
http://umdpl.info/2015/02/rozpochato-robotu-po-proektu-rozsliduvan-porushen-prav-vrazlyvyh-hrup/
http://umdpl.info/2015/02/12162/
http://umdpl.info/2015/03/vidbulasya-zustrich-harkivskyh-penitentsiarijiv-z-rehionalnym-koordynatorom-upovnovazhenoho-verhovnoji-rady-ukrajiny-z-prav-lyudyny/
http://umdpl.info/2015/03/vidbulasya-zustrich-harkivskyh-penitentsiarijiv-z-rehionalnym-koordynatorom-upovnovazhenoho-verhovnoji-rady-ukrajiny-z-prav-lyudyny/
http://umdpl.info/


- провів правовий прийом для військовослужбов-
ців; Читати більше

- вручив харківським пенітенціаріям правові 
пам’ятки для засуджених, які відбули покарання: 
Читати більше

- посприяв працівникам державної виконавчої 
служби у забезпеченні належних умов праці. Чита-
ти більше

Рівне

Регіональний координатор із зв’язків з громад-
ськістю Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Рівненській області 
В’ячеслав Свірець протягом першого кварталу 
2015 року:

- провів лекції на тему протидії насилля в сім’ї; 
Читати більше

- допоміг фермеру з Львівщини, якого «пресував» 
слідчий Печерського райвідділу міліції РУ ГУ МВС 
України м. Києва; Читати більше

- допомагав внутрішньо переміщеним особам; 
Читати більше

- виступив на дводенному тренінгу з гендерної 
рівності і недискримінації під час працевлаштуван-
ня; Читати більше

- у центрах зайнятості Рівненщини провів низку 
лекцій з протидії дискримінації для безробітних. 
Читати більше
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Чернігів 

Регіональний координатор зі зв’язків з громад-
ськістю  Уповноваженого Верховної ради з прав 
людини в Чернігівській області Алла Лепеха про-
тягом першого кварталу 2015 року:

- здійснила моніторинговий візит до Центру пси-
хологічної реабілітації і лікування для учасників 
АТО; Читати більше

- надала кваліфіковану юридичну допомогу за-
судженим жінкам; Читати більше

- взяла участь у круглому столі на тему: «Забез-
печення доступу до належної медичної допомоги 
осіб, які перебувають в місцях несвободи»; Читати 
більше

- взяла участь у круглому столі, присвяченому 
питанням профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх; Читати більше

- провела прийом засуджених жінок в Чернігівсь-
кій виправній колонії №44 спільно з членами Черні-
гівської міської спостережної комісії; Читати більше

- взяла участь у проведенні тренінгу з представ-
никами громадських організацій міста Чернігова, 
членами обласної та міської спостережних комісій. 
Читати більше

Черкаси

Регіональний координатор Уповноваженого ВРУ 
з прав людини в Черкаській області Володимир 
Батчаєв протягом першого кварталу 2015 року:
- провів заняття з особовим складом управління 
ДПтС України в Черкаській області та слідчого 
ізолятора на тему «Національний превентивний 
механізм в Україні, як інструмент контролю за до-
триманням прав людини»; Читати більше

- взяв участь у підведенні підсумків роботи пра-
воохоронців Черкащини; Читати більше

- провів прийом засуджених у виправній колонії; 
Читати більше

- взяв участь у візиті НПМ до Городищенського 
районного суду; Читати більше
- відвідав Черкаський обласний центр соціаль-
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В’ячеслав Свірець проводить тренінг з гендерної рівності

Алла Лепеха взяла участь у круглому столі щодо профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх

Юрій Чумак вручив харківським пенітенціаріям правові пам’ятки

http://umdpl.info/2015/01/pravovyj-zahyst-dlya-zahysnykiv-ukrajiny/
http://umdpl.info/2015/02/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-vruchyv-harkivskym-penitentsiariyam-pravovi-pamyatky-dlya-zasudzhenyh-yaki-vidbuly-pokarannya/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-pospryyav-pratsivnykam-derzhavnoji-vykonavchoji-sluzhby-u-zabezpechenni-nalezhnyh-umov-pratsi/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-pospryyav-pratsivnykam-derzhavnoji-vykonavchoji-sluzhby-u-zabezpechenni-nalezhnyh-umov-pratsi/
http://umdpl.info/2015/02/vyacheslav-svirets-proviv-lektsiji-na-temu-protydiji-nasyllya-v-simji/
http://umdpl.info/2015/02/fermera-z-lvivschyny-presuje-slidchyj-pecherskoho-rajviddilu-militsiji/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-ombudsmana-u-rivnenskij-oblasti-dopomahaje-vnutrishno-peremischenym-osobam/
http://umdpl.info/2015/03/u-rivnomu-zavershyvsya-dvodennyj-treninh-z-hendernoji-rivnosti-i-nedyskryminatsiji-pid-chas-pratsevlashtuvannya/
http://umdpl.info/2015/03/u-tsentrah-zajnyatosti-rivnenschyny-provedeno-lektsiji-z-protydiji-dyskryminatsiji-dlya-bezrobitnyh/
http://umdpl.info/2015/02/monitorynhovyj-vizyt-do-tsentru-psyholohichnoji-reabilitatsiji-i-likuvannya-dlya-uchasnykiv-ato/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-nadala-kvalifikovanu-yurydychnu-dopomohu-zasudzhenym-zhinkam/
http://umdpl.info/2015/03/u-chernihovi-vidbuvsya-kruhlyj-stil-na-temu-zabezpechennya-dostupu-do-nalezhnoji-medychnoji-dopomohy-osib-yaki-perebuvayut-v-mistsyah-nesvobody/
http://umdpl.info/2015/03/u-chernihovi-vidbuvsya-kruhlyj-stil-na-temu-zabezpechennya-dostupu-do-nalezhnoji-medychnoji-dopomohy-osib-yaki-perebuvayut-v-mistsyah-nesvobody/
http://umdpl.info/2015/02/v-chernihovi-vidbuvsya-kruhlyj-stil-prysvyachenyj-pytannyam-profilaktyky-pravoporushen-sered-nepovnolitnih-hrupy-ryzyku/
http://umdpl.info/2015/02/pryjom-zasudzhenyh-u-chernihivskij-vypravnij-koloniji-44/
http://umdpl.info/2015/03/treninh-z-hromadskymy-aktyvistamy-chlenamy-oblasnoji-ta-miskoji-sposterezhnyh-komisij-projshov-v-chernihovi/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-vru-z-prav-lyudyny-proviv-zanyattya-z-penitentsiariyamy-cherkaskoji-oblasti/
http://umdpl.info/2015/01/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-vru-z-prav-lyudyny-pryjnyav-uchast-u-pidvedenni-pidsumikv-roboty-militsiji-cherkaschyny/
http://umdpl.info/2015/02/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-vru-z-prav-lyudyny-proviv-pryjom-zasudzhenyh-u-vypravnij-koloniji/
http://umdpl.info/2015/03/u-cherkaskij-oblasti-vidbuvsya-vizyt-npm-do-horodyschenskoho-rajonnoho-sudu/
http://umdpl.info/
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но-психологічної реабілітації дітей; Читати більше
- відвідав Чорнобаївський РВ УМВС України в 

Черкаській області та ізолятор тимчасового три-
мання при вказаному підрозділі. 
Читати більше

Запоріжжя

Регіональний координатор зі зв’язків з громад-
ськістю Уповноваженого Верховноі Ради Украни 
з прав людини у Запорізькій області Володимир 
Павленко протягом першого кварталу 2015 року:

- перевірив випадок із катування в Запорізькій 
області; Читати більше

- сприяв винесенню судом вирок у кримінальному 
провадженні, порушеному майже 10 років тому; 
Читати більше

- підтвердив факт побиття засудженого у Бердян-
ській виправній колонії; Читати більше

- здійснив виїзний прийом осіб, які перебувають у 
Запорізькому СІЗО; Читати більше

- перевірив випадок із катування в Запорізькій 
області. Читати більше

Полтава

Регіональний координатор зі зв’язків із громад-
ськістю Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини в Полтавській області Віра Яковенко 
протягом першого кварталу 2015 року:

- здійснила моніторинговий візит до Полтавської 
обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. 
Мальцева. Читати більше

Одеса

Регіональний координатор Уповноваженого зі 
взаємодії із громадськістю в Одеській області 
Андрій Толопіло протягом першого кварталу 2015 
року:

- в карцері Одеського слідчого ізолятора виявив 
двох осіб, які були піддані тортурам та жорстокому 
побиттю співробітниками СІЗО; Читати більше

- взяв участь у круглому столі на тему: «Забез-
печення доступу до належної медичної допомоги 
осіб, які перебувають у місцях несвободи». 
Читати більше

АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Брошура «Адвокат у кишені» – яскраво та доступно про те, 
як поводитися із міліцією в різних життєвих ситуаціях

Асоціація УМДПЛ оновила правові поради про те, як поводити-
ся із міліцією в різних життєвих ситуаціях і представляє яскраву 
брошуру «Адвокат у кишені». Читати більше

Так що ж там з ідентифікацією…?
Читати більше

Кого оминає соціальна справедливість
Читати більше
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Андрій Толопіло взяв участь у засіданні круглого столу

Володимир Батчаєв провів прийом засуджених у виправній 
колонії

http://umdpl.info/2015/03/13006/
http://umdpl.info/2015/03/vizyt-monitorynhovoji-hrupy-npm-vyyavyv-nedoliky-u-diyalnosti-chornobajivskoho-rv-umvs-ukrajiny-v-cherkaskij-oblasti/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-ombudsmana-pereviryv-vypadok-iz-katuvannya-v-zaporizkij-oblasti/
http://umdpl.info/2015/02/zavdyaky-vtruchannyu-upovnovazhenoho-sudom-nareshti-vyneseno-vyrok-u-kryminalnomu-provadzhenni-porushenomu-majzhe-10-rokiv-tomu/
http://umdpl.info/2015/03/pidtverdzheno-fakt-pobyttya-zasudzhenoho-u-berdyanskij-vypravnij-koloniji/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-upovnovazhenoho-zdijsnyv-vyjiznyj-pryjom-osib-yaki-perebuvayut-u-zaporizkomu-sizo/
http://umdpl.info/2015/03/rehionalnyj-koordynator-ombudsmana-pereviryv-vypadok-iz-katuvannya-v-zaporizkij-oblasti/
http://umdpl.info/2015/01/povtornyj-monitorynhovyj-vizyt-npm-zasvidchyv-pozytyvni-zminy-v-diyalnosti-psyhiatrychnoji-likarni/
http://umdpl.info/2015/03/v-odeskomu-sizo-vyyavleno-fakty-zhorstokoho-pobyttya-utrymuvanyh-osib/
http://umdpl.info/2015/03/v-odesi-obhovoryly-pytannya-dostupu-do-medychnoji-dopomohy-osib-yaki-perebuvayut-u-mistsyah-nesvobody/
http://umdpl.info/2015/02/broshura-advokat-u-kysheni-yaskravo-ta-dostupno-pro-te-yak-povodytysya-iz-militsijeyu-v-riznyh-zhyttjevyh-sytuatsiyah/
http://umdpl.info/2015/01/tak-scho-zh-tam-z-identyfikatsijeyu/
http://umdpl.info/2015/02/koho-omynaje-sotsialna-spravedlyvist/
http://umdpl.info/


Інформація про заробітну пла-
ту, премії, матеріальну допо-
могу не є конфіденційною, не 
може бути обмежена в доступі 
і підлягає наданню на запит

Роз’яснення Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини щодо статусу інформа-
ції про виплати з державного та 
місцевого бюджетів.

Читати більше

Закритість - бюрократична 
традиція, яка давно вкорени-
лась в практиці

Читати більше

Ми ще не усвідомлюємо за-
грозу від несанкціонованого 
прослуховування телефонних 
розмов

Читати більше

Електронний кабінет у кожного 
дільничного інспектора полі-
ції. Розвиток інституту «гро-
мадських помічників» дільнич-
ного інспектора поліції

Читати більше

5

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Асоціація УМДПЛ запустила 
нову програму «Відкритість 
правоохоронної системи»

Завдання програми - виявити 
недоліки та представити про-
позиції щодо відкритості діяль-
ності правоохоронних органів 
перед суспільством. Разом з 
тим, сприяти у вибудові нової 
системи взаємовідносин, оскіль-
ки без забезпечення високого 
рівня відкритості та взаємодії 
з громадянським суспільством 
неможливо повернути довіру до 
правоохоронців.

В рамках програми передба-
чається розробка комплексного 
підходу щодо підвищення рівня 
відкритості правоохоронних ор-
ганів в Україні.

Читати більше

Можливо, правоохоронним ор-
ганам варто змінити стратегію 
інформаційної політики

Читати більше

Правовий аналіз дій правоохоронців щодо за-
борони відеофіксації журналістом Реуцьким
Читати більше 

Якщо Ваша діяльність є гласною і Ви не вчи-
няєте протиправних дій, тоді чому Ви ховає-
тесь?
Читати більше

Фотополювання на міліціоне-
ра: ліцензія не потрібна

Читати більше

Представники Асоціації УМД-
ПЛ взяли участь у засіданні 
робочого столу «Імплемента-
ція Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації»: 
міжнародні зобов’язання, по-
точні виклики та законодавчі 
ініціативи»

Читати більше

Прозорість процесу прийняття 
рішень - ключова складова 
відкритого управління

Читати більше

Що слід знати й на що звер-
нути увагу у випадку, коли 
на адресу Вашої організації 
(установи) надійшов запит від 
міліції 

Читати більше

Рекомендації щодо покращен-
ня інформаційної політики 
МВС України у бік відкритості і 
прозорості

Читати більше

Більше про програму «Від-
критість правоохоронної си-
стеми» читайте на сайті
http://police-access.info/

Відсутність нормативного акту – головна 
перешкода для запровадження ЗПТ в місцях 
позбавлення волі
Читати більше

Державна машина працює над знищенням 
людей з ВІЛ та наркозалежних – стверджують 
адвокати
Читати більше
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http://police-access.info/2015/03/informatsiya-pro-zarobitnu-platu-premiji-materialnu-dopomohu-ne-je-konfidentsijnoyu-ne-mozhe-buty-obmezhena-v-dostupi-i-pidlyahaje-nadannyu-na-zapyt/
http://police-access.info/2015/02/vidkrytist-vazhlyvyj-i-neobhidnyj-napryamok-u-reformuvanni-pravoohoronnoji-systemy/
http://police-access.info/2015/02/schob-postavyty-vash-telefon-na-proslushku-slidchomu-dostatno-nomer-vashoho-telefonu-zaznachyty-v-klopotanni-po-tyazhkomu-abo-osoblyvo-tyazhkomu-zlochyni-yakyj-do-vas-mozhe-ne-maty-niyakoho-vi/
http://police-access.info/2015/03/elektronnyj-kabinet-u-kozhnoho-dilnychnoho-inspektora-militsi/
http://umdpl.info/2015/03/asotsiatsiya-umdpl-zapustyla-novu-prohramu-vidkrytist-pravoohoronnoji-systemy/
http://police-access.info/2015/03/mozhlyvo-pravoohoronnym-orhanam-varto-zminyty-stratehiyu-informatsijnoji-polityky/
http://umdpl.info/2015/02/pravovyj-analiz-dij-pravoohorontsiv-schodo-zaborony-videofiksatsiji-zhurnalistom-reutskym/
http://umdpl.info/2015/02/yakscho-vasha-diyalnist-je-hlasnoyu-i-vy-ne-vchynyajete-protypravnyh-dij-todi-chomu-vy-hovajetes/
http://police-access.info/2015/02/fotopolyuvannya-na-militsionera-litsenziya-ne-potribna/
http://umdpl.info/2015/02/implementatsiya-zakonu-ukrajiny-pro-dostup-do-publichnoji-informatsiji-mizhnarodni-zobovyazannya-potochni-vyklyky-ta-zakonodavchi-initsiatyvy/
http://police-access.info/2015/02/prozorist-protsesu-pryjnyattya-upravlinskyh-rishen-odyn-iz-klyuchovyh-aspektiv-vidkrytosti-pred-suspilstvom/
http://police-access.info/2015/02/bazhannya-pravoohoronnoho-vidomstva-otrymaty-bud-yaku-informatsiyu-povynne-vidpovidaty-vymoham-zakon/
http://police-access.info/2015/03/rekomendatsiji-schodo-pokraschennya-informatsijnoji-polityky-mvs-ukrajiny-u-bik-vidkrytosti-i-prozorosti/
http://police-access.info/
http://umdpl.info/2015/03/vidsutnist-normatyvnoho-aktu-holovna-pereshkoda-dlya-zaprovadzhennya-zpt-v-mistsyah-pozbavlennya-voli/
http://umdpl.info/2015/03/derzhavna-mashyna-pratsyuje-nad-znyschennyam-lyudej-z-vil-ta-narkozalezhnyh-stverdzhuyut-advokaty/
http://umdpl.info/


ІНШІ НОВИНИ

Громадськість та волинська міліція обгово-
рили шляхи співпраці

Член Асоціації УМДПЛ Антон Цісарук зустрів-
ся із представниками громадської організації 
з Польщі “4 червня” та представниками Гро-
мадської ради за круглим столом у приміщенні 
УМВС у Волинській  області. Тема зустрічі - 
формування і реформування органів право-
порядку з урахуванням побажань громадян, 
заради яких вони працюють.

Читати більше

Антон Цісарук взяв участь у роботі круглого столу на тему
реформування органів правопорядку

Презентація мобільного додатку «Міліція під контролем»

В рамках ХІІ Docudays UA презентовано 
безкоштовний мобільний додаток «Міліція 
під контролем»

24 березня 2015 року в рамках ХІІ Міжнарод-
ного фестивалю документального кіно про пра-
ва людини DOCUDAYS UA Асоціація УМДПЛ 
презентувала безкоштовний мобільний додаток 
«Міліція під контролем».

Читати більше

АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ УСПІШНО ПРОЙШЛА
ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ!

На замовлення Єврокомісії компанія MOORE 
STEPHENS, яка входить до світових лідерів 
консалтингу та аудиту, провела комплексну 
перевірку фінансової та проектної діяльності 
Асоціації УМДПЛ.

Читати більше

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, Євро-
пейського Союзу, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки 
жертв катувань (ООН).
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http://umdpl.info/2015/02/hromadskist-ta-volynska-militsiya-obhovoryly-shlyahy-spivpratsi/
http://umdpl.info/2015/03/v-ramkah-hii-docudays-ua-prezentovano-bezkoshtovnyj-mobilnyj-dodatok-militsiya-pid-kontrolem/
http://umdpl.info/2015/01/asotsiatsiya-umdpl-uspishno-projshla-pershyj-mizhnarodnyj-audyt/
http://umdpl.info/

