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Міжнародна діяльність

Громадські кампанії
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Молодь та правозахисники оголосили 
про старт громадської кампанії “Знай, 
хто тебе захищає!”

Асоціація УМДПЛ спільно із Всеукра-
їнською молодіжною громадською органі-
зацією “Фундація Регіональних Ініціатив” 
оголосили про старт громадської кампанії 
“Знай, хто тебе захищає!”, кінцевим резуль-
татом якої має стати внесення змін до зако-
нодавства України, які зобов’яжуть кожного 
міліціонера носити персональний жетон. 
Жетони покликані виправити проблему 
анонімності працівників органів внутрішніх 
справ. Практика персоніфікованої поліції 
замість анонімних правоохоронців широко 
застосовується в багатьох країнах світу, і 
дозволяє в разі порушення прав людини з 
боку поліцейського притягнути конкретного 
порушника до відповідальності.

Ініціатори кампанії запрошують всіх ба-
жаючих підтримати ідею та долучитися до об-
говорення змін до законодавства. Вони також 
очікують розуміння та співпраці з боку керів-
ництва Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, яке саме готується до реформи міліції.

Читати більше.

Виконавчий директор Асоціації УМДПЛ взяв 
участь в ознайомлювальному візиті на запрошен-
ня керівника НПМ Іспанії

9-10 вересня 2013 року на запрошення Керівни-
ка Кабінету Омбудсмана – Керівника НПМ Королівства 
Іспанія пані Кармен Комас-Мата Міри, за підтримки 
Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, делегація укра-
їнського національного превентивного механізму у 
складі: Юрія Бєлоусова –Представника Уповноважено-
го ВР України з прав людини – керівника Департаменту 
НПМ; Станіслава Шевчука, керівника Програми «Верхо-
венство права» Координатора Проектів ОБСЄ в Україні; 
Івани Джими, національного радника, Координатора 
Проектів ОБСЄ в Україні; Дениса Кобзіна, директора 
ХІСД; Світлани Щербань, дослідника ХІСД, Андрія Чер-
ноусова, провідного експерта ХІСД та Вадима Пивова-
рова, директора Асоціації УМДПЛ відвідала Мадрид із 
ознайомлювальним візитом.

За результатами візиту було досягнуто домовленос-
тей щодо подальшого обміну досвідом у сфері моніто-
рингу місць несвободи, покращення умов перебування 
та взаємодії із іншими органами державної влади.

Читати більше.

Громадськість звернулась із відкритим 
листом щодо необхідності ідентифікації 
міліції до Міністра внутрішніх справ 

Ініціатори громадської кампанії «Знай, 
хто тебе захищає» звернулись до Міністра 
внутрішніх справ Віталія Захарченка з від-
критим листом щодо необхідності запро-
вадження персональних нагрудних знаків 
для кожного працівника міліції. В листі 
громадські активісти та правозахисники 
пропонують керівництву Міністерства роз-
почати відкритий діалог із громадськістю 
щодо розробки єдиної системи ідентифі-
кації правоохоронців.

«Україна взяла на себе ряд міжнародних 
зобов’язань, які стосуються дотримання прав 
людини та основоположних свобод у діяль-
ності органів забезпечення правопорядку. 
Міжнародні документи окреслюють основні 
принципи роботи органів забезпечення пра-
вопорядку, зокрема те, що працівники таких 
органів мають бути легко впізнавані і кожен 
працівник має нести персональну відпо-
відальність за свої дії, бездіяльність, віддані 
накази», – йдеться у відкритому зверненні.

Читати більше.

Жодних анонімних міліціонерів на ву-
лицях: активісти перевіряли, чи можливо 
встановити особу правоохоронця під час 
громадського моніторингу міліції

З 23 вересня по 5 жовтня активісти 
знайомились із міліціонерами на ву-
лицях. Під час чергової всеукраїнської 
кампанії громадського моніторингу мілі-
ції «Міліція під контролем», волонтери 
з різних регіонів України перевіряли, чи 
дотримуються закону працівники міліції, 
що охороняють громадський порядок. 
За спеціально розробленим алгоритмом 
прості громадяни інспектували міліці-
онерів – чи представляються вони під 
час спілкування, чи показують на вимо-
гу службове посвідчення та чи мають на 
формі персональний жетон.

Результати всеукраїнського моні-
торингу будуть проаналізовані експер-
тами та представлені в першу чергу 
керівництву МВС, від якого активісти 
очікують конкретних кроків щодо при-
пинення практики анонімної міліції на 
вулицях.

Читати більше.

Візит представників НПМ 
України до Іспанії

http://umdpl.info/
http://umdpl.info/
http://umdpl.info/index.php?id=1379489549
http://umdpl.info/index.php?id=1381413481
http://umdpl.info/index.php?id=1379409316
http://umdpl.info/index.php?id=1379929275


Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  Листопад-Грудень 2012  /  umdpl.infoІнформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  Липень-Вересень  2013   /  umdpl.info 2

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність Асоціації: приклад Молдови
У Молдові видано практичний посібник з моніторингу поліції. Посібник видано 

правозахисною організацією Promo-LEX, яка в рамках міжнародної кампанії моніто-
рингу поліції, ініційованого Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), проводила моніторинг поліції 
в Республіці Молдова. Практичний посібник складається з двох частин – результатів 
кампанії «Слідкуємо за поліцією» та поради по тому, як здійснювати моніторинг діяль-
ності співробітників поліції, які знаходяться в безпосередньому контакті з населенням.

Читати більше.

Представники Асоціації УМДПЛ взяли 
участь у зустрічі організацій-грантерів 
програми Європейської комісії «Посилен-
ня мережевих можливостей недержав-
них організацій в рамках Східного парт-
нерства»

5-6 вересня у Тбілісі, Грузія відбу-
лася зустріч організацій-грантерів про-
грами Європейської комісії «Посилення 
мережевих можливостей недержавних 
організацій в рамках Східного партнер-
ства» у співпраці із Фондом Конрада 
Аденауера (Німеччина) та Корпораці-
єю Transtec (Бельгія). Зустріч відвідали 
близько 100 представників організацій 

Представник Асоціації УМДПЛ взяв участь у 
навчальному візиті на запрошення Омбудсмана 
Данії

24-28 вересня 2013 року на запрошення Пар-
ламентського Омбудсмана Королівства Данія за 
підтримки Penal Reform International відбувся озна-
йомлювальний візит українського НПМ. До складу 
делегації увійшли представники Уповноваженого ВР 
України з прав людини а також представники гро-
мадськості, в тому числі Вадим Пивоваров – директор 
Асоціації УМДПЛ. В ході візиту делегати детально ви-
вчили механізм роботи НПМ, який організований в 
форматі «Омбудсман+», хоча і має власні особливос-
ті. Так, НПМом в Данії призначено Парламентського 
Омбудсмана, але з обов’язковою вимогою Парламен-
ту про залучення до роботи у НПМ ще двох інститу-
цій: державної – Данського інституту прав людини та 
недержавної організації «Гідність», яка займається 
питаннями реабілітації жертв катувань та жорстоко-
го поводження. Візити до місць несвободи, а їх у Ко-
ролівстві близько 2000, здійснюються здебільшого 
спільно з представниками всіх трьох організацій.

Члени делегації під час візиту також мали на-
году відвідати в’язницю відкритого типу для відбу-
вання покарань терміном до 5 років із дільницею 
слідчого ізолятору. В’язниця вразила кардиналь-
но іншім підходом до виправлення в’язнів, який 
базується на засадах мінімального втручання та 
максимального приближення до звичайних побу-
тових умов, в яких щодня проживає людина.

Читати більше.

громадянського суспільства країн Схід-
ного партнерства: Азербайджану, Біло-
русі, Вірменії, Молдови, України, а також 
представники недержавних організацій 
Австрії, Мальти, Литви, Німеччини, Кир-
гизстану тощо. Асоціація УМДПЛ разом з 
партнерською організацією Харківський 
інститут соціальних досліджень (ХІСД) 
представила проміжні результати про-
екту «Реформування надання адміні-
стративних послуг органами внутрішніх 
справ в Україні». Зокрема, були пред-
ставлені проміжні результати національ-
ного соціологічного дослідження «Стан 
надання адміністративних послуг орга-

нами внутрішніх справ в Україні», в ході 
якого протягом червня - серпня 2013 
року було опитано 3000 респондентів 
у 10 регіонах України. В ході численних 
робочих груп учасники інтенсивно об-
мінювалися власним досвідом у сфері 
розбуди громадянського суспільства та 
посилення впливу недержавних акторів 
на державну політику. Одним з головних 
завдань стало створення майданчику 
для побудови мережевих відносин се-
ред організацій громадянського суспіль-
ства країн Східного партнерства.

Читати більше.

Зустріч громадських 
організацій в Тбілісі

Візит до центру надання 
адміністративних послуг в Тбілісі

Під час візиту
до офісу Омбудсмана Данії
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Просвітницька діяльність

В Івано-Франківську навчали громад-
ських моніторів місць несвободи

З 1 по 3 серпня в Івано-Франків-
ську пройшов спеціалізований тренінг 
з моніторингу місць несвободи в пра-
воохоронних органах в рамках роботи 
національного превентивного меха-
нізму (НПМ). Модель НПМ «Омбудсман 
+» передбачає участь громадськості у 
візитах до місць несвободи, які здій-
снюють представники Уповноваженого 
ВР України з прав людини. Тому метою 
тренінгу було навчити представників 
громадських організацій основам функ-
ціонування НПМ та специфіці виявлення 
порушень прав людини під час візитів 
до підрозділів міліції. Навчання органі-
зували Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в діяльнос-
ті правоохоронних органів (Асоціація 
УМДПЛ) спільно з Асоціацією незалеж-
них моніторів місць несвободи (АНМ) 
та Секретаріатом Уповноваженого ВР з 
прав людини за підтримки Мережі Фон-
дів Відкритого Суспільства.

Читати більше.

Асоціація УМДПЛ навчала молодь 
спілкуватись із міліцією під час літніх 
освітніх таборів

Одна з найбільш вразливих груп, що 
потерпає від незаконних дій з боку мілі-
ціонерів – студенти і молодь. В школах і 
університетах, на жаль, рідко вчать тому, 
як відстояти свої права. Тому Асоціація 
УДМПЛ продовжує свою просвітницьку 
роботу серед молоді. Цього літа екс-
перти Асоціації проводили освітні май-
стер-класи «Ти і міліція», на яких роз-

В кінці вересня у Києві та 
Львові продовжили навчати осно-
вам поведінки з міліцією

Асоціація УМДПЛ продовжує 
навчати основам поведінки з 
міліцією – як захиститись від мі-
ліцейського свавілля, шляхи ви-
рішення конфліктів, які можуть 
виникати під час спілкування 
з міліцією, куди скаржитись на 
незаконні дії правоохоронців. 
В кінці вересня відбулось дві 
лекції, перша у рамках школи 
лібертарної педагогіки «Вільна 
школа» в Києві, друга в рамках 
співпраці з молодіжною органі-
зацією «Фундація Регіональних 
Ініціатив» у Львові на «Правовій 
ФРІ-школі».

Читати більше.

Під час тренінгу для моніторів 
місць несвободи, Івано-Франківськ

казували як захиститись від незаконних 
дій з боку працівників правоохоронних 
органів, під час літніх освітніх таборів 
для молоді з усієї країни, організованих 
молодіжною організацією «Фундація 
Регіональних Ініціатив»(ФРІ). Освітньо 
– мотиваційні табори ФРІ цьогоріч зі-
брали в різних регіонах України понад 
500 людей. Однією з пріоритетних тем 
навчань під час таборів стала тема прав 
людини, взаємодії з органами влади та 
міліцією. Тому в рамках партнерства 

Асоціації УМДПЛ із ФРІ для учасників 
таборів були проведені навчання, під 
час яких розглядались найбільш поши-
рені конфліктні ситуації у спілкуванні з 
міліцією. Експерти Асоціації радили мо-
лодим людям, як уникнути негативних 
наслідків та проблем, а також поясню-
вали, яким чином оскаржити дії правоо-
хоронців та відновити порушені права.

Читати більше.

Під час майстер-класу для молоді 
“Ти і міліція” Київська область
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Просвітницька діяльність

Співпраця з органами влади

Освітня лекція “Як захиститись від 
свавілля правоохоронних органів?” про-
йшла в Дніпропетровську

11 серпня у м. Дніпропетровськ від-
булась освітня лекція для молоді, під 
час якої учасники дізнались про права 
особи під час контакту з міліцією. Екс-

перти Асоціації УМДПЛ розказали учас-
никам про права та посадові обов’язки 
працівників міліції, основні правила 
спілкування з працівниками міліції, по-
рядок оскарження незаконних дій (або 
бездіяльності) міліції, дали поради щодо 
фото- та відеофіксації незаконних дій 

правоохоронців. Лекція відбулась в 
рамках всеукраїнської освітньої кампа-
нії “Посилення можливостей молоді за-
хищатися від свавілля правоохоронних 
органів”.

Читати більше.

Юрій Бєлоусов: “Мережа регіональних координаторів Уповноваженого ВР з прав 
людини буде розширюватися”

Про підсумки роботи регіональних координаторів зі зв’язків із громадськіс-
тю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини йшлося під час прес-
конференції «Позбавлені волі» – ще не «позбавлені прав», яка відбулася 12 верес-
ня 2013 року в приміщенні Секретаріату Уповноваженого.

Протягом першої половини 2013 року регіональні координатори зі зв’язків із 
громадськістю Уповноваженого, крім іншого, здійснили більше 50 візитів до місць 
несвободи у Херсонській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях. За мету 
таких моніторингових візитів ставилося попередження жорстокого поводження з 
людьми, які там утримуються. Законодавчим підґрунтям такої діяльності є ухва-
лений за активної підтримки громадськості закон № 5409-VI від 2 жовтня 2012 
року, який фактично запровадив національний превентивний механізм (НПМ) в 
Україні та надав право представникам Уповноваженого та громадськості без попе-
редження відвідувати місця несвободи. Але загалом коло діяльності регіональних 
координаторів значно ширше.

Наразі, кажуть в Офісі Омбудсмана, Уповноваженим вивчається питання мож-
ливості розширення мережі регіональних координаторів таким чином, аби забез-
печити їх присутність у кожній області України.

Читати більше.

Під час прес-конференції “Позбавлені 
волі - ще не позбавлені прав”, Київ

Проведений моніторинг психіатрич-
них закладів охорони здоров’я Івано-Фран-
ківської області

Представники Департаменту з пи-
тань реалізації національного превен-
тивного механізму Секретаріату Упо-
вноваженого Верховної Ради України з 
прав людини спільно з Регіональним ко-
ординатором Уповноваженого зі зв’язків 
із громадськістю в Івано-Франківській 
області, членом Асоціації УМДПЛ Ва-
силем Костівим і представником гро-
мадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання «Голос» Ростиславом Гудзін-
ським здійснили моніторингові візити 
до Івано-Франківської обласної психо-
неврологічної лікарні №3 та обласної 
психіатричної лікарні №2.

Читати більше.

http://umdpl.info/index.php?id=1375707584
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Асоціація УМДПЛ вітає нового Голову Правління!
12 вересня в Києві відбулись чергові загальні 

збори Асоціації УМДПЛ. У зборах взяли участь пред-
ставники 17 регіонів України.

Під час зборів члени організації обрали нового Го-
лову Правління Асоціації УМДПЛ. Ним став керівник 
Львівського осередку Тарас Гаталяк. Тарас є одним із 
засновників організації, має значний досвід роботи в 
сфері громадського контролю за діяльністю органів 
влади, в тому числі правоохоронних органів. Протя-
гом 2008-2010 років він перебував на посаді поміч-
ника Міністра внутрішніх справ з питань дотримання 
прав людини. Вже в статусі очільника Правління орга-
нізацій, Тарас зауважив, що для такої ще молодої, але 
вже достатньо успішної і відомої організації важливо, 
щоб усі члени та волонтери Асоціації і надалі працю-
вали злагоджено задля досягнення спільної мети.

Читати більше.

Аналіз міліцейської практики стосовно ромського населення
В рамках «Моніторингу дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних 

органів», здійсненого представниками неурядових громадських організацій за під-
тримки програми «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження», Асоціацією 
УМДПЛ було спрямовано запити на інформацію до МВС та низки обласних управ-
лінь міністерства. Аналіз отриманих відповідей пропонується до уваги читачів.

Читати більше.

Моніторингова група з Офісу Омбудсмана відвідала київський спецприймальник для адмінарештованих
Адмінарештовані в спеціальному приймальнику для осіб підданих адміністративному арешту ГУМВС України в м. Києві 

не мають скарг на умови тримання, а у вільний час за бажанням допомагають адміністрації у благоустрої території, збирають 
яблука у дворі установи тощо. Про це утримувані, що відбувають адміністративний арешт, повідомили членам моніторингової 
групи Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини та представникам громадськості. Черговий моніторинговий візит без попередження до спецприймаль-
ника для адмінарештованих відбувся 25 липня, у ньому взяли участь працівники Офісу Омбудсмана спільно з представниками 
Асоціації УМДПЛ.

Читати більше.

Просвітницька діяльність

Аналітика, корисні матеріали

Інші новини

Новий Голова Правління
Асоціації УМДПЛ - Тарас Гаталяк

Обговорювали страте-
гію надання правової допо-
моги

Члени Асоціації УМДПЛ 
Юрій Чумак та Наталя Коза-
ренко взяли участь у Координа-
ційній зустрічі координаторів 
центрів правової інформації та 
консультацій.

Захід проводився у Києві 
з метою обговорення стратегії 
подальшого розвитку мережі 
Центрів – в межах реалізації 
ініціативи «Посилення право-
вих можливостей бідних верств 
населення» програми «Верхо-
венство права» Міжнародного 
фонду «Відродження».

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 під-
тримки демократії (NED) (США),  Посольства Великої Британії в Україні, Європейського Союзу, 
Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Анонси заходів
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Асоціація УМДПЛ продовжує про-
водити конкурс творчих робіт “Міліція 
під контролем” і презентує проміжні ре-
зультати конкурсу

Більше місяця тому стартував черго-
вий конкурс творчих робіт на міліцей-
ську тематику, який проводить третій рік 
поспіль Асоціація УМДПЛ. Перед органі-
заторами і учасниками конкурсу стоїть 
непросте завдання – привернути увагу 
до проблеми дотримання прав людини 
працівниками ОВС, а також показати са-
мим правоохоронцям, які саме недоліки 
у їх роботі хвилюють суспільство і спо-
нукати до покращення ситуації.

Всю інформацію про конкурс можна 
знайти на сайті Асоціації.

Фото і відео шукайте на сторінці Асо-
ціації у Facebook.

Читати більше.

Експерти Асоціації УМДПЛ проведуть 
серію майстер-класів «Ти і міліція» під час 
мандрівного фестивалю документально-
го кіно про права людини Docudays UA

Просвітницькі заходи «Ти і міліція» 
розраховані на широкий загал, але най-
більш цікаві для молоді та представ-
ників вразливих груп, що найчастіше 
стають жертвами незаконних дій пра-
цівників міліції. Під час лекцій учасни-
ки отримають від експертів інформацію 
про те, яким чином треба поводитись під 
час контакту з міліцією, щоб зменшити 
ризики порушень своїх прав правоохо-
ронцями, а якщо не вдалось уникнути 
незаконних дій – яким чином можна від-
новити порушені права.

За анонсами майстер-класів в різних 
містах України слідкуйте на сайті Асоці-
ації УМДПЛ.

Асоціація УМДПЛ проведе навчання з 
моніторингу надання адміністративних 
послуг

8-10 та 22-24 листопада 2013 року 
Асоціація УМДПЛ проведе семінари з 
моніторингу надання адміністративних 
послуг. До участі у тренінгу будуть за-
прошені активісти, що зацікавлені у по-
кращенні системи надання адмінпослуг, 
зокрема в МВС та Державній міграцій-
ній службі. Учасники тренінгу дізнають-
ся про особливості нормативної бази 
надання адмінпослуг, обговорять з екс-
пертами проблеми в цій сфері та запла-
нують проведення всеукраїнського моні-
торингу якості надання послуг.

Для більш детальної інформації про 
семінари слідкуйте за анонсами на сайті 
Асоціації УМДПЛ.

2 грудня відбудеться міжнародна 
конференція «Розвиток Національного 
превентивного механізму в Україні: до-
сягнення та перспективи розвитку»

2 грудня 2013 року Асоціація УМДПЛ 
за підтримки Penal Reform International 
проведе в Києві міжнародну конферен-

цію «Розвиток Національного превен-
тивного механізму в Україні: досягнення 
та перспективи розвитку». Під час кон-
ференції будуть презентовані резуль-
тати роботи НПМ в Україні з часу його 
запровадження, планується також обго-
ворити з учасниками механізму існуючі 
проблеми на шляху його впровадження, 
а також обговорити світовий досвід в цій 
сфері. До участі у конференції запрошу-
ються зацікавлені експерти та активісти 
з України та інших країн.

Для більш детальної інформації про 
конференцію слідкуйте за анонсами на 
сайті Асоціації УМДПЛ

13-14 грудня в Києві відбудеться 
конференція, присвячена проблемам на-
дання адміністративних послуг в Україні

В Києві відбудеться конференція, при-
свячена існуючим проблемам в системі 
надання адміністративних послуг в Укра-
їні. У конференції візьмуть участь провідні 
експерти з питань адмінпослуг, представ-
ники громадських організацій та ініціатив, 
також запрошено представників держав-
них органів, які займаються наданням ад-
міністративних послуг. Під час конферен-
ції також буде представлене дослідження 
системи надання адмінпослуг Міністер-
ством внутрішніх справ та Державною мі-
граційною службою.

Для більш детальної інформації про 
конференцію слідкуйте за анонсами на 
сайті Асоціації УМДПЛ.
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