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Інформаційний бюлетень
Асоціації українських моніторів дотримання прав 

людини в діяльності правоохоронних органів 
вересень-жовтень 2012 року

Громадські кампанії

Для довідки:
Всеукраїнська моніторингова кампанія 

«Міліція під контролем» – громадська кам-
панія, під час якої активісти та волонтери 
здійснюють моніторинг стану дотримання 
прав людини працівниками міліції. Моні-
торинг, запроваджений у 2011 році, має на 
меті розвинення форм громадського контр-
олю за міліцією шляхом забезпечення про-
зорості її діяльності.

Кампанія проходить у вигляді тематич-
них моніторингів по найбільш системним 
проблемам в діяльності міліції, які при-
зводять до порушеннь 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 україн-
ських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів.

Декілька цікавих відеороликів, які були зняті під час кампанії:
 - Патрульні у Львові щось хочуть від дітей.
 - Міліція, яка особисто забороняє себе знімати.
Більше статей про результати моніторингової кампанії ви 

можете прочитати за посиланнями:
 - Сімферополь: розшукуються міліціонери;
 - Тернопіль: моніторинг залізничного вокзалу;
 - Херсон: на вокзалі все спокійно;
 - Сімферополь: наша служба тим небезпечна, що важка...;
- Луганськ: я міліціонер і нікому не вірю (відео);
- Київ: зачинена кімната (фото);
- Харків: фотоспалах, як замах на міліціонера;
 - Тернопіль: вокзал один, а міліціонери різні.

Міліція знову опинилась під прицілом громадських 
моніторів

З 10 по 31 жовтня проводився черговий етап кампа-
нії «Міліція під контролем», який мав на меті здійснити 
моніторинг діяльності працівників міліції в напрямках 
«Міліція на вокзалах» та «Міліція в об’єктиві». Регіональні 
координатори та більшість учасників кампанії, а їх список 
налічує понад 300 осіб з різних регіонів України, на від-
повідних тренінгах здобули необхідні знання щодо по-
рядку здійснення контролю за діяльністю правоохорон-
них органів  та вже мають певний досвід  та практичні 
навички для здійснення такого контролю. Неупередже-
ність  і компетентність – саме цих важливих критеріїв  до-
тримуються у своїй роботі «народні контролери».

Читати більше.

Міліція та громадськість спільно 
домовлялися про правила фільмування 
дій правоохоронців.

За ініціативи Асоціації УМДПЛ 
правозахисники обговорили з пред-
ставниками Міністерства внутрішніх 
справ України та працівниками Офі-
су Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини проблеми, які виника-
ють в процесі фото- та відеофіксації 
дій працівників міліції. Дискусія від-
булась 6 вересня під час круглого сто-
лу в офісі Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини. Результатом ста-
ло рішення про ініціювання створення 
робочої групи, яка б чітко визначила, 
за яких умов фільмування дій міліці-
онера починає заважати виконанню 

ним службових обов’язків. Відповід-
но, в усіх інших випадках працівники 
міліції не матимуть права забороняти 
громадянам знімати на фото та відео 
їхню роботу.

Читати більше.

Перше вересня - день знань?
Одним з тематичних моніторингів 

в рамках кампанії «Міліція під контр-
олем» став також моніторинг початку 
нового навчального року у відомчих 
вищих навчальних закладах МВС. Він 
був проведений в Харкові та Києві. Із 
результатом проведеного моніторин-
гу усі охочі можуть ознайомитись на 
сайті Асоціації УМДПЛ: (тут і тут).

Міжнародна діяльність
Асоціація УМДПЛ взяла участь в обговоренні 

проблем із правами людини в регіоні ОБСЄ
Представники Асоціації УМДПЛ взяли участь 

в щорічній зустрічі ОБСЄ з людського виміру, яка 
проходила в Варшаві з 24 вересня по 5 жовтня 
2012 року. Під час зустрічі представники неуря-
дових організацій мали нагоду обговорити із де-
легатами від урядів держав-учасниць ОБСЄ ак-
туальні проблеми в галузі прав людини в регіоні.

Під час зустрічі з людського виміру Асоціа-
ція стала співзасновником коаліції неурядових 
організацій, присвяченої головуванню України в 
ОБСЄ в 2013 році. Також Асоціація виступила ор-

Брифінг під 
час наради 
з людського 
виміру ОБСЄ, 
Варшава

ганізатором брифінгу, який відбувся 27 вересня. 
Під час нього Коаліція неурядових організацій 
представила делегаціям держав-учасниць ОБСЄ 
бачення того, які питання в сфері дотримання 
прав людини має вирішити українська влада 
під час головування, та заявила про свою го-
товність сприяти та проводити моніторинг ді-
яльності України на цьому посту. Запропоновані 
напрямки роботи стосуються діяльності уряду 
України як задля вирішення проблем в регіоні 
ОБСЄ загалом, так і проблемних питань всере-
дині країни.

Читати більше.

http://umdpl.info/
http://www.youtube.com/watch?v=bfIzHPUmsjE&feature=g-user-u
http://www.youtube.com/watch?v=osU6uJeHZq0&feature=g-user-u
http://umdpl.info/index.php?id=1350247434
http://umdpl.info/index.php?id=1350376288
http://umdpl.info/index.php?id=1350629450
http://umdpl.info/index.php?id=1350720632
http://umdpl.info/index.php?id=1351236683
http://umdpl.info/index.php?id=1351249568
http://umdpl.info/index.php?id=1350450066
http://umdpl.info/index.php?id=1351066165
http://umdpl.info/index.php?id=1349935477
http://umdpl.info/index.php?id=1347039156
http://umdpl.info/index.php?id=1346698477
http://umdpl.info/index.php?id=1346649405
http://umdpl.info/index.php?id=1349107887
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Просвітницька діяльність

Асоціація УМДПЛ провела серію 
освітніх заходів для активістів не-
урядових організацій на тему громад-
ських розслідувань.

З 10 по 31 вересня 2012 року було 
проведено три всеукраїнські тренінги 
– в Києві, Львові та Харкові – на тему 
громадських розслідувань протиправ-
них дій міліції для 60 активістів не-
урядових організацій та журналістів 
з різних куточків України. Учасники 
тренінгу дізналися, як проводяться 
розслідування різними органами та 
інституціями: Міністерством внутріш-
ніх справ, тимчасовими слідчими ко-
місіями ВР, Уповноваженим з прав лю-
дини, журналістами, як правильно та 
ефективно збирати необхідну інфор-
мацію для громадського розслідуван-
ня, як поводити себе у конфліктних 
ситуаціях з міліцією під час прове-
дення розслідування та як спланува-
ти та впровадити в життя громадське 
розслідування на актуальну тему.

За підсумками тренінгів учасники 
проведуть власне громадське роз-
слідування випадків порушень з боку 
правоохоронців в своєму регіоні.

Читати більше.

Експерти Асоціації УМДПЛ взяли 
участь у стратегічному плануванні 
з впровадження та реалізації націо-
нального превентивного механізму з 
попередження катувань 

2-3 жовтня 2012 року у м. Київ від-
булося стратегічне планування заходів 
з реалізації національного превентив-
ного механізму з попередження кату-
вань та жорстокого поводження в Укра-
їні. Орім Асоціації УМДПЛ в плануванні 
взяли участь також представники на-
ступних неурядових організацій: Укра-
їнська Гельсінська спілка з прав людини, 
Харківська правозахисна група, Центр 
інформації з прав людини, Розуміємо 
права людини, Харківський інститут 
соціальних досліджень, Асоціація не-
залежних моніторів місць несвободи, 

Асоціація УМДПЛ провела серію 
спеціалізованих тренінгів для акти-
вістів неурядових організацій щодо 
захисту прав вразливих груп.

Загалом з 10 вересня по 7 жовтня 
було проведено чотири спеціалізова-
ні тренінги – в Києві, Харкові, Львові 
та Алушті – присвячені захисту нар-
козалежних осіб та секс-працівників 
від зловживань з боку міліції меха-
нізмами громадського моніторингу та 
експертизи. Участь у тренінгах взяли 
представники неурядових органі-
зацій, які працюють із зазначеними 
вразливими групами осіб, а також ад-
вокати, які захищають їх інтереси в су-
дах. Отримавши знання про те, як по-
водити себе в разі порушення з боку 
міліції, активісти проведуть в листо-
паді 2012 року спеціалізовану моні-
торингову кампанію, спрямовану на 
виявлення системних порушень прав 
наркозалежних та секс-працівників 
правоохоронцями.

Читати більше.

Голова правління Асоціації УМДПЛ 
Олег Мартиненко провів семінар на 
Школі професійної журналістики 
«Нова Україна»

4-8 вересня 2012 року у с. Мрія 
(Київська обл.) відбулася друга се-
сія Школи професійної журналістики 
«НОВА УКРАЇНА». Захід провела Ла-
бораторія законодавчих ініціатив за 
підтримки програми «Засоби масо-
вої інформації» Міжнародного фонду 
«Відродження» та Мережевої медіа 
програми фондів «Відкрите суспіль-
ство». Участь у школі взяли журналіс-
ти з різних регіонів України. Один з 
тематичних блоків на Школі був при-
свячений дотриманню прав людини 
правоохоронцями. Перед учасниками  
виступив Олег Мартиненко – голо-
ва правління Асоціації УМДПЛ. Окрім 
основних засад взаємодії із міліцією, 
він ознайомив учасників із факульта-
тивним протоколом до Конвенції ООН 
проти катувань. Учасники дізнались, 
що місця несвободи не обмежуються 
тюрмами - до місць несвободи нале-
жать також місця утримання осіб під 
опікою, наглядом, захистом або охоро-
ною. За оцінкою правозахисників, та-
ких місць в Україні – понад 5 тисяч. Та-
кож, експерт звернув увагу на основні 
проблеми, що існують у сфері захисту 
прав людини у місцях несвободи.

Співпраця з органами влади
Представник Уповноваженого ВРУ з 
прав людини з питань реалізації НПМ 
Ю. Бєлоусов. Захід був організований 
та підтриманий Програмою «Верховен-
ство права» Міжнародного фонду «Від-
родження». 

Читати більше.

Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини уклав меморандум про 
співробітництво з Асоціацією УМДПЛ

Меморандум було підписано 19 
вересня. Його метою є консолідація 
зусиль сторін, спрямованих на покра-
щення загальної ситуації з дотримання 
прав людини і основоположних сво-
бод та правоосвітня діяльність.

Омбудсман спільно із Асоціацією 
УМДПЛ домовились про співпрацю у 

сфері моніторингу додержання кон-
ституційних прав і свобод громадян. 
Згідно Меморандуму Асоціація готова 
сприяти Уповноваженому та Секре-
таріату Уповноваженого у реалізації 
функцій, покладених на Уповноваже-
ного Конституцією України, законами 
і міжнародними договорами Украї-
ни, таким чином сприяти зміцненню 
зв’язку Уповноваженого з інститутами 
громадянського суспільства на наці-
ональному та регіональному рівнях. 
Однією з важливих функцій взаємо-
дії Сторін стане сприяння створенню 
ефективного механізму збору інфор-
мації про факти порушення прав і сво-
бод людини та реагування на виявлені 
факти.

Читати більше.

http://umdpl.info/
http://umdpl.info/index.php?id=1349109714
http://umdpl.info/index.php?id=1348722076
http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1349352760
http://ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:2012-09-19-15-55-37&catid=228:2012&Itemid=230
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Протягом вересня-жовтня 2012 
року Асоціацією УМДПЛ було підго-
товлено та поширено серію довід-
кових матеріалів для активістів 
моніторингової кампанії «Міліція 
під контролем» та різних цільових 
груп.

Так були опубліковані оновлені 
посібники для моніторингу різних 
служб міліції:

 - Посібник для проведення мо-
ніторингу дотримання прав гро-
мадян дільничними інспекторами 
міліції;

 - Посібник для проведення моні-
торингу дотримання прав громадян в 
діяльності ДПС ДАІ;

Аналітика, корисні матеріали

 - Посібник для проведення моні-
торингу дотримання прав громадян в 
діяльності чергової частини.

Також були видані два тематичних 
посібника для моніторингу дотриман-
ня прав вразливих груп з боку праців-
ників міліції:

 - Посібник для проведення мо-
ніторингу дотримання прав секс-
працівників в діяльності міліції;

 - Посібник для проведення гро-
мадського моніторингу прав наркоза-
лежних осіб в діяльності міліції;

Також були надруковані та опу-
бліковані в електронному вигляді 
на сайті Асоціації УМДПЛ пам’ятки 
для широкого кола людей про те, як 

поводити себе в різних ситуаціях, 
пов’язаних із спілкуванням з міліцією:

- Тебе звинувачують у вчиненні 
злочину;

- Ти в кімнаті для затриманих;
- Викликають у райвідділ міліції;
- Спілкуємося з міліціонером;
- Побиття в міліції;
- Обшук в твоєму житлі;
- Відчиніть! Міліція!;
 - Як повинні поводити себе пра-

цівники міліції при спілкуванні з гро-
мадянами;

- Тебе затримали за вчинення ад-
міністративного правопорушення.

Новини з регіонів

Представник Асоціації УМДПЛ взяв 
участь у візиті до Черкаського СІЗО ра-
зом із представниками Омбудсмана Укра-
їни

17 жовтня представники Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини разом з членом прав-
ління Асоціації УМДПЛ Володимиром 
Батчаєвим, який також виконує функції 
регіонального координатора зі зв’язків 
з громадськістю Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини у Чер-
каській області, відвідали Черкаський 
слідчий ізолятор з метою перевірки до-
тримання прав осіб, які там утримуються. 
За результатами перевірки керівництву 
установи були висловлені зауваження 
стосовно виявлених недоліків та надано 
практичні рекомендації щодо їх усунен-
ня. Читати більше.

Інші новини
Експерти Асоціації УМДПЛ взяли 

участь у брифінгу на тему «Пробле-
ми взаємодії молоді та міліції».

22 жовтня 2012 року в офісі 
Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини відбувся брифінг на 
тему «Проблеми взаємин молоді та 
міліції». Правозахисники та громад-
ські активісти обговорили характер 
взаємин молоді та міліції, експерти 
розказали про чисельні проблеми, 

пов’язані із порушенням прав гро-
мадян українською міліцією, а та-
кож про своє бачення стратегії дій 
громадських організацій та держави 
задля поліпшення ситуації та подо-
лання міліцейського свавілля. Участь 
у заході взяв виконавчий директор 
Асоціації УМДПЛ Вадим Пивоваров, 
який розповів журналістам про дво-
річний досвід проведення кампаній 
громадського моніторингу порушень 

прав людини з боку правоохоронців, 
а також повідомив про результати 
чергової кампанії, яка стосується 
перевірки законності дій міліції на 
транспорті та фіксуванню дій право-
охоронців на фото та відео. Органі-
затором брифінгу виступив право-
захисний центр «Поступ» спільно з 
Секретаріатом Уповноваженого Вер-
ховної Ради з прав людини.

Читати більше.

Володимир Батчаєв під час візиту до 
Черкаського СІЗО

http://umdpl.info/index.php?id=1351092605
http://umdpl.info/index.php?id=1351092605
http://umdpl.info/index.php?id=1351092605
http://umdpl.info/index.php?id=1351092605
http://umdpl.info/index.php?id=1351092741
http://umdpl.info/index.php?id=1351092741
http://umdpl.info/index.php?id=1351092741
http://umdpl.info/index.php?id=1351092931
http://umdpl.info/index.php?id=1351092931
http://umdpl.info/index.php?id=1351092931
http://umdpl.info/index.php?id=1351196221
http://umdpl.info/index.php?id=1351196221
http://umdpl.info/index.php?id=1351196221
http://umdpl.info/index.php?id=1351092463
http://umdpl.info/index.php?id=1351092463
http://umdpl.info/index.php?id=1351092375
http://umdpl.info/index.php?id=1351092169
http://umdpl.info/index.php?id=1351092050
http://umdpl.info/index.php?id=1351091888
http://umdpl.info/index.php?id=1351091583
http://umdpl.info/index.php?id=1351091008
http://umdpl.info/index.php?id=1351091730
http://umdpl.info/index.php?id=1351091730
http://umdpl.info/index.php?id=1351091730
http://umdpl.info/index.php?id=1351092293
http://umdpl.info/index.php?id=1351092293
http://umdpl.info/index.php?id=1350635072
http://umdpl.info/index.php?id=1350919481


4Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  вересень-жовтень 2012 року  /  umdpl.info

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці:
Міжнародного фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого 

Суспільства; Міжнародної Пенітенціарної Реформи (Великобританія); Національного 
Фонду підтримки демократії (NED) (США); Посольства Великобританії в Україні; Посольства 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні; Програми розвитку ООН в Україні; Ради 
Європи та Європейського Союзу.

Асоціація УМДПЛ проведе круглий 
стіл «Поверхневий огляд чи незакон-
ний обшук – чи дотримується міліція 
закону?»

20 листопада 2012 року Асоціація 
УМДПЛ спільно із офісом Уповнова-
женого ВРУ з прав людини проведе 
круглий стіл за підсумками чергового 
етапу моніторингової кампанії «Мілі-
ція під контролем». Жовтневий етап 
кампанії був присвячений контролю 
дій правоохоронців на вокзалах. Під 
час моніторингу були перевірені за-
лізничні та автобусні вокзали в більш 
ніж 15 регіонах України. Увага моні-
торів цього разу була прикута до того, 
як поводять себе патрульні в місцях 
великого скупчення подорожуючих 
людей, а також до того, як налагодже-
на робота лінійних відділів міліції.

Під час моніторингу були виявлені 
кілька системних проблем, пов’язаних 
з роботою спеціалізованої міліції на 
транспорті та патрульних на авто-
вокзалах. Одна із них – так званий 
«поверхневий огляд», який не ре-
гламентований законом і фактично 
порушує права громадян. Ці та інші 
питання, які з’явились у моніторів під 
час проведення кампанії «Міліція під 
контролем», будуть обговорені під 
час круглого столу. До участі в ньому 
запрошуються експерти, волонтери 
моніторингової кампанії, представ-
ники Міністерства внутрішніх справ 
України, журналісти.

Асоціація УМДПЛ до кінця листо-
пада 2012 року проводить конкурс 
творчих робіт з міліцейської тема-
тики

З початку серпня до кінця листопа-
да 2012 року проходить другий етап 
всеукраїнського конкурсу на кращу 
фото-, відеороботу чи публіцистичний 
матеріал на тему дотримання прав 
людини працівниками міліції. Кон-

Анонси подій

курс проводиться Асоціація УМДПЛ з 
2011 року. Мета конкурсу – привер-
нути увагу до проблеми дотримання 
прав з боку міліції, а також показати 
самим правоохоронцям, які недоліки 
у їх роботі хвилюють суспільство, спо-
нукати МВС України до покращення 
ситуації.

Підведення підсумків другого ета-
пу конкурсу відбудеться в грудні 2012 

року. Учасником конкурсу може стати 
кожен у віці від 14 років, хто надішле 
на розгляд конкурсної комісії фото-
графії, аматорське відео або статтю, 
нарис, художнє есе чи інші публіцис-
тичні матеріали. До складу конкурсної 
комісії, яка визначатиме переможців, 
увійдуть відомі українські правоза-
хисники та громадські діячі.

Читати більше.

Спільно із представництвом Ради Європи в Україні та Міністерством вну-
трішніх справ України Асоціація УМДПЛ проведе семінар для правоохоронців

За ініціативою Офісу Ради Європи в Україні в рамках Спільної програми 
Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення боротьби з жорстоким по-
водженням і безкарністю» 7-8 листопада 2012 року буде проведено семінар 
«Основні положення нового КПК України на стадії досудового розслідування 
як гарантії захисту підозрюваних від жорстокого поводження: відповідність 
Європейським стандартам». Участь у семінарі візьмуть слідчі з усіх регіонів 
України. Експертами під час семінару виступлять керівники Головного слідчого 
управління МВС, викладачі Дніпропетровського державного університету вну-
трішніх справ, суддя Верховного суду України, експерти Ради Європи.

Під час моніторингу міліції, Сімферополь

http://umdpl.info/index.php?id=1349504871

