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Просвітницька діяльність
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В Чернігові відбувся черго-
вий базовий тренінг по моні-
торингу міліції

Асоціація УМДПЛ продо-
вжує проведення тренінгів з 
громадського моніторингу ді-
яльності працівників органів 
внутрішніх справ України. Чер-
гове навчання відбулось 17-19 
травня 2013 року в Чернігові. 
До участі були запрошені акти-
вісти громадських організацій, 
журналісти та інші зацікавлені 
в тематиці.

Окрім лекцій, інтерактивних бесід з 
моделюванням ситуації та пошуком її 
вирішення, учасники обов’язково вико-
нують практичне завдання, яке перед-
бачає моніторинг патрульної служби та 
чергових частин міліції в тому місті, де 
відбувається тренінг. Цього разу учас-
ники тренінгу перевіряли діяльність 
міліції Чернігова. Варто зазначити, що 

У Львові навчали громадських моніто-
рів місць несвободи в міліції

У Львові з 30 березня по 1 квітня пройшов 
перший спеціалізований тренінг з моніторингу 
місць несвободи в системі ОВС по моделі націо-
нального превентивного механізму (НПМ) «Ом-
будсман+», організований Асоціацією УМДПЛ, 
Асоціацією незалежних моніторів (АНМ) та Офі-
сом Уповноваженого ВР з прав людини.

У тренінгу взяли участь найактивніші учас-
ники кампаній громадського моніторингу мі-
ліції, які вже третій рік поспіль проводяться 
Асоціацією УМДПЛ. Для Асоціації діяльність в 
рамках НПМ є наступним кроком в сфері гро-
мадського контролю за правоохоронними ор-
ганами. Після проходження подібних тренінгів 
та отримання довіреності від Омбудсмана, 
громадські монітори отримають можливість 
відвідувати місця несвободи, що підпорядко-
вані системі органів внутрішніх справ. Таким 
чином громадський контроль дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронців ви-
ходить на новий рівень – доступ до закритих 
установ.

Читати більше.

Права людини в діяльності української міліції – 2012
Побачило світ науково-практичне видання «Пра-

ва людини в діяльності української міліції – 2012», 
підготовлене та видане Асоціацією УМДПЛ. Цей ана-
літичний звіт є традиційним щорічним оглядом стану 
дотримання прав людини в діяльності української мі-
ліції, що готується експертами Асоціації з 2008 року. 
Він ґрунтується на різних джерелах інформації – дер-
жавній статистиці, ві-
домчих нормативних 
актах МВС, результа-
тах соціологічних до-
сліджень громадських 
організацій, матері-
алах всеукраїнської 
моніторингової кампа-
нії «Міліція під контр-
олем», індивідуальних 
зверненнях громадян, 
повідомленнях в засо-
бах масової інформа-
ції тощо.

Читати більше.

практичне завдання учас-
ники тренінгу здійснюють 
самостійно, озброївшись по-
сібниками, в яких детально 
пояснюються вимоги до ді-
яльності різних служб та під-
розділів міліції.

Читати більше.

Спеціалізований тренінг 
з моніторингу місць 

несвободи в міліції,
Львів
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Новини з регіонів

Івано-Франківська область: Права людини - 
пріоритет держави

5 червня в приміщенні Івано-Франківської об-
ласної ради за ініціативи Івано – Франківського 
обласного осередку АУМДПЛ та Всеукраїнського 
об’єднання «Голос» відбувся круглий стіл на тему: 
«Місця несвободи. Громада та влада».

В обговорені взяли участь представники ЗМІ та 
громадськості, якими наголошувалось на необхіднос-
ті участі громади в процесах контролю за владними 
інституціями. Так зокрема голова Всеукраїнського 
об’єднання «Голос» Ростислав Гудзінський наголосив, 
що коли активна громада – то й порушень менше. 
Українці не звикли захищати свої права і часто навіть 
не знають їх. Промовець закликав громадськість бути 
активнішою та пильною, адже чиновники порушують 
громадянські права тільки тоді, коли люди закривають 
очі на них, а в той час як тільки подія набуває гласності 
- проблему легше вирішити.

Читати більше.

Луганська область: Близько тисячі молодих луганчан дізналися про те, 
як попереджувати незаконні дії міліції

Інтерактивна лекція «Ти і міліція: як діяти, щоб не стати жертвою мілі-
цейського свавілля» відбулася у Луганську в ніч на 1 червня в рамках Шос-
того нічного фестивалю соціальних юнацьких фільмів «32 травня».

Фестиваль проходив просто неба на одній з головних площ Луганська і, як 
завжди, зібрав близько тисячі глядачів. Фестиваль вже традиційно є площад-
кою для обговорення гострих питань, актуальних для молоді. Тому лекція про 
межі повноважень працівників правоохоронних органів та наші права під час 
контактів із міліціонерами викликала очікуваний інтерес та жваву дискусію.

Читати більше.

Волинська область: Майбутнім правоохоронцям про те, як не порушу-
вати права людини

В Луцьку пройшла ще одна лекція в рамках освітньої стратегії Асоці-
ації УМДПЛ. Цього разу слухачами стали 50 майбутніх правоохоронців 
- студентів Правничого ліцею. Відповідно й акценти у лекції були дещо 
змінені - окрім питань «як не стати жертвою міліцейського свавілля» ба-
гато уваги було приділено питанням «як діяти, щоб не порушувати права 
громадян під час несення служби».

Читати більше.

Інтерактивна лекція “Ти і міліція” у 
Луганську в рамках фестивалю соціальних 

юнацьких фільмів “32 травня”
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Співпраця з органами влади

Моніторингові візити до місць несво-
боди у системі МВС в рамках національ-
ного превентивного механізму (НПМ) по 
моделі «Омбудсман+»

Представники Асоціації УМДПЛ про-
довжують брати участь у спільних візитах 
до місць несвободи разом з працівниками 
Секретаріату Уповноваженого ВР з прав 
людини. З прикладами звітів можна по-
знайомитись нижче:

Крим: Молодь Сімферополя вчиться 
протистояти міліцейському свавіллю

75 учнів 10 та 11 класів сімферополь-
ської загальноосвітньої школи №12 дізна-
лися про свої права у контактах із міліцією 
під час трьох лекцій, яки було проведено 
25 квітня юристкою Мережі правозахис-
них приймалень АРК, активісткою Асоціа-
ції УМДПЛ Альоною Луньовою.

Школярів цікавили питання що мають 
робити міліціонери у випадках скоєння моло-

Луганська область: Ті, хто найбільше ризикує, 
також повинні знати як себе захистити від неза-
конних дій міліції

22 травня у Луганську пройшла незвичайна лек-
ція про те, як ефективно захищатися від незаконних 
дій правоохоронців – вона відбулася у Приймаль-
нику-розподільнику для дітей і її учасниками стали 
14 старшокласників, які знаходяться під пильним 
наглядом Кримінальної міліції у справах неповно-
літніх. Але цього разу лектори говорили з ними не 
про те, як не порушувати закон, а про те, що робити, 
якщо саме їхні законні права порушили працівники 
міліції.

Читати більше.

Більше новин з регіонів:

Чернівецька область: Чернівчан навчали, як поводитись з міліцією

Закарпатська область: Ужгородців навчили правильно спілкуватися з міліцією

Житомирська область: Перша лекція про протидію міліцейському сва-
віллю пройшла у Житомирі

Чернігівська область: Чернігівські школярі проовжують озброюватися 
знаннями для захисту себе від порушень з боку міліції

Харківська область: Студенти будуть знати, як дотримуватись закону та 
право відстояти

Волинська область: Волинські школярі теж вчаться контролювати міліцію

Представники Офісу Омбудсмана та 
Асоціації УМДПЛ сформулювали пропозиції 
щодо усунення недоліків у роботі столичної 
міліції, які будуть надані Міністерству вну-
трішніх справ для відповідного реагування

Представники Асоціації УМДПЛ взяли 
участь у моніторинговому візиті працівни-
ків Офісу Омбудсмана до Голосіївського 
райсуду Києва

Візит НПМ до підрозділів міліції Вінниці

Стан дотримання прав людини в діяльності 
кримської міліції перебуває на контролі у пред-
ставника Секретаріату Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини в АР Крим

Здійснено моніторинг дотримання прав лю-
дини у діяльності Дарницького та Подільського 
районних управлінь ГУМВС України у місті Києві

Новини з регіонів

дими людьми незначних правопорушень, що 
робити у випадках, якщо міліціонер хоче вста-
новити особу, а документів людина з собою не-
має, що робити, коли міліціонер відмовляється 
представитися громадянину, до якого висуває 
вимоги, що робити, якщо співробітники міліції 
безпідставно змушують вивертати кишені. Як 
виявилося під час занять, жертвами свавілля 
правоохоронців стають не тільки молоді люди, 
а й їхні вчителі – один з педагогів розповів іс-
торію про своє незаконне затримання.

Читати більше.

Майстер-клас
для молоді у Сімферополі

Спеціалізований тренінг з моніторингу 
місць несвободи в міліції, Львів

Під час майстер-класу
для молоді в Чернівцях
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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 під-
тримки демократії (NED) (США),  Посольства Великої Британії в Україні, Європейського Союзу, 
Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Анонси заходів
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Як захиститись від незаконних дій міліції – навчання від Асоціації УМДПЛ
Асоціація УМДПЛ від початку весни систематично проводить відкриті просвітницькі 

заходи для молоді та інших цільових аудиторій в різних регіонах України. Короткі лек-
ції та майстер-класи покликані навчити учасників убезпечити себе від незаконних дій 
правоохоронців. Експерти Асоціації УМДПЛ та представники партнерських організацій 
під час навчань розглядають найбільш поширені конфліктні ситуації, які виникають при 
спілкуванні з міліцією, радять, як уникнути негативних наслідків та проблем, а також по-
яснюють, яким чином оскаржити дії правоохоронців та відновити порушені права.

Потенційною жертвою незаконних дій правоохоронців може стати кожен, тому 
ми маємо намір спільними зусиллями озброїти якомога більшу кількість людей 
знаннями, які допоможуть уникнути конфліктів та небезпек. Адже завжди легше 
попередити порушення своїх прав, аніж потім боротись із його наслідками.

Якщо у вас, ваших колег, партнерів чи цільової аудиторії, з якою ви працюєте, 
є потреба в отриманні знань про спілкування з міліцією – ви можете організувати 
подібний просвітницький захід у себе в місті чи для своєї організації та запросити 
експертів Асоціації УМДПЛ чи партнерських організацій для його проведення.

Для цього потрібно зв’язатись із нами за електронною адресою umdpl.
association@gmail.com, щоб домовитись про деталі організації заходів.

Читати більше.

Конкурс творчих робіт «Міліція під контролем»
Асоціація УМДПЛ від початку весни система-

тично проводить відкриті просвітницькі заходи 
для молоді та інших цільових аудиторій в різних 
регіонах України. Короткі лекції та майстер-класи 
покликані навчити учасників убезпечити себе від 
незаконних дій правоохоронців. Експерти Асо-
ціації УМДПЛ та представники партнерських ор-
ганізацій під час навчань розглядають найбільш 
поширені конфліктні ситуації, які виникають при 
спілкуванні з міліцією, радять, як уникнути нега-
тивних наслідків та проблем, а також пояснюють, 
яким чином оскаржити дії правоохоронців та від-
новити порушені права.

Потенційною жертвою незаконних дій право-
охоронців може стати кожен, тому ми маємо на-
мір спільними зусиллями озброїти якомога більшу 
кількість людей знаннями, які допоможуть уникну-
ти конфліктів та небезпек. Адже завжди легше по-
передити порушення своїх прав, аніж потім боро-
тись із його наслідками.

Якщо у вас, ваших колег, партнерів чи цільової 
аудиторії, з якою ви працюєте, є потреба в отри-
манні знань про спілкування з міліцією – ви мо-
жете організувати подібний просвітницький захід 
у себе в місті чи для своєї організації та запросити 
експертів Асоціації УМДПЛ чи партнерських орга-
нізацій для його проведення.

Для цього потрібно зв’язатись із нами за елек-
тронною адресою umdpl.association@gmail.com, 
щоб домовитись про деталі організації заходів.

Для довідки:
Всеукраїнська моніторингова кампанія «Міліція 

під контролем» - громадська кампанія, під час якої 
активісти та волонтери здійснюють моніторинг ста-
ну дотримання прав людини працівниками міліції. 
Моніторинг, запроваджений у 2011 році, має на меті 
розвинення форм громадського контролю за мілі-
цією шляхом забезпечення прозорості її діяльності.

Кампанія проходить у вигляді тематичних мо-
ніторингів по найбільш системним проблемам в ді-
яльності міліції, які призводять до порушень прав 
людини. Після узагальнення і аналізу отриманих 
під час кожного з них даних, експерти розробля-
ють рекомендації для МВС України, спрямовані на 
покращення ситуації.

Кампанію координує Асоціація УМДПЛ.
Фото-учасник творчого конкурсу

“Міліція під контролем”

http://umdpl.info/
http://umdpl.info/
http://umdpl.info/index.php?id=1370021323

