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Історія
Про Асоціацію УМДПЛ

Протягом 2005-2010 років Міністерство внутрішніх справ України за сприяння неурядових органі-
зацій створило три інституції, важливих для встановлення громадського контролю над діяльністю 

міліції та її відповідності міжнародним стандартам в галузі прав людини. До зазначених інституцій 
належали:

• мобільні групи з моніторингу спецустанов МВС (ізолятори тимчасового тримання, кімнати для до-
ставлених, приймальники-розподільники для дітей) як прототип національного превентивного ме-
ханізму протидії тортурам (з 2004);

• громадська рада із забезпечення прав людини при МВС і його регіональних управліннях (з 2005);

• Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ) 
(з 2008). УМДПЛ було унікальним підрозділом для України, з 2008 по 2010 роки виконувало, по 
суті, функції Поліцейського омбудсмена.

Після зміни українського уряду в березні 2010, ставлення МВС до дотримання прав людини суттєво 
змінилося. Одним з перших рішень нового міністра МВС було розформування Управління моніторингу 
дотримання прав людини, співробітники якого були звільнені в найкоротші терміни і всупереч всім 
нормам трудового законодавства.

У відповідь на цю ситуацію активісти правозахисних організацій спільно із співробітниками колиш-
нього УМДПЛ вирішили сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за правоохорон-
ними органами. Головним «двигуном» цього процесу стала нова всеукраїнська неурядова організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», 
створена в червні 2010 року з числа колишніх співробітників Управління моніторингу дотримання 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

Лише за перші півтора роки існування Асоціація УМДПЛ налагодила роботу у сфері громадського 
контролю діяльності правоохоронців – заручилась підтримкою широкого кола партнерських право-
захисних організацій, сформувала базу волонтерів, для яких провела навчання на тему моніторингу 
роботи різних підрозділів міліції, провела серію періодичних всеукраїнських кампаній моніторингу 
міліції, результати яких були представлені громадськості та передані до МВС України. Окрім того Асо-
ціація розвиває інші напрямки роботи, пов’язані із громадським контролем – проведення громад-
ських розслідувань випадків порушення прав людини з боку правоохоронців, ведення просвітницької 
роботи про взаємодію міліції із громадянами серед журналістів, активістів громадських організацій, 
студентів тощо, експертна оцінка нормативних документів, що регулюють діяльність правоохоронних 
органів, а також інші напрямки в цій галузі.

Експерти Асоціації УМДПЛ під час тренінгу
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Правління

Сьогодні Асоціація має осередки в 16 областях України, в роботі яких беруть участь більше 60 
членів організації. Дев’ятнадцять членів Асоціації є колишніми співробітниками ОВС України 

з 20-річним практичним досвідом служби в кадрових і штабних підрозділах, службі внутрішньої 
безпеки, підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю, університетах внутрішніх справ.

Вищим керівним органом Асоціації є щорічні загальні збори. Вони затверджують фінансові та 
загальні звіти, обирають склад та голову правління, ревізійну комісію і спостережну раду. Річні 
загальні збори також обговорюють питання, що стосуються стратегії розвитку організації.

Актуалізація 
проблеми гро-
мадського кон-
тролю серед 
громадськості

Створення 
ефективної 
системи 
моніторингу 
діяльності пра-
воохоронних 
органів

Сприяння 
ефективній 
взаємодії 
правоохорон-
них органів з 
інститутами 
громадянського 
суспільства

Вдосконален-
ня і розвиток 
норматив-
но-правових 
актів в сфері 
громадського 
контролю

Участь в станов-
ленні та роботі 
національного 
превентивного 
механізму в сфе-
рі моніторингу 
місць несвободи 
в ОВС
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Правління
Асоціації
УМДПЛ

Мартиненко Олег Анатолійович,
голова правління

Батчаєв Володимир Крузович,
член правління, голова Черкаського 
осередку Асоціації УМДПЛ

Лепеха Алла Григорівна,
член правління, директор 
благодійної організації 
«Чернігівський жіночий 
правозахисний центр»

Пивоваров Вадим Сергійович

Козаренко Наталія Володимирівна,
член правління, керівник громадської 
приймальні Херсонського обласного 
Фонд милосердя та здоров’я

Архипов Валерій Іванович,
член правління, голова Луганського 
осередку Асоціації УМДПЛ

Керівництво організації

Виконавчий директор Асоціації УМДПЛ
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Основні напрямки діяльності

Актуалізація проблеми громадського кон-
тролю серед громадськості
Програма передбачає:
• висвітлення проблематики громадського 
контролю;
• проведення просвітницької роботи з тема-
тики громадського контролю серед широких 
верств населення;
• поширення інформації про громадський 
контроль на конкретних прикладах успішно-
го використання механізмів та форм громад-
ського контролю;
• формування інформаційної політики НПО з 
питань громадського контролю;
• участь у формуванні активної соціальної пози-
ції громадян щодо захисту своїх прав та свобод

Створення ефективної системи моніторингу 
діяльності правоохоронних органів
Програма передбачає:
• проведення моніторингу стану дотримання 
прав людини в діяльності служб та підрозді-
лів ОВС, Пенітенціарної служби;
• налагодження контактів з міжнародними 
організаціями, експертами, які займаються 
проблематикою громадського контролю над 
правоохоронними органами;
• аналіз кращих міжнародних практик в 
сфері запровадження та реалізації громад-
ського контролю над правоохоронними ор-
ганами

Вдосконалення і розвиток НПА в сфері 
громадського контролю
Програма передбачає:
• розробка пропозицій щодо вдосконалення на-
ціонального законодавства в галузі громадсько-
го контролю над правоохоронними органами;
• розробка проектів відомчих нормативно-пра-
вових актів на виконання вимог національного 
законодавства в галузі громадського контролю 
над правоохоронними органами;
• сприяння залученню експертів громадянсько-
го суспільства до експертизи, аналізу і розробки 
законодавства в сфері громадського контролю;
• сприяння більш активній участі інститутів гро-
мадянського суспільства в процесі лобіювання 
нових нормативно-правових актів з питань гро-
мадського контролю

Участь в становленні та роботі НПМ в сфе-
рі моніторингу місць несвободи в органах 
внутрішніх справ
Програма передбачає:
• спільно із Офісом Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини розробка концепції діяльно-
сті НПМ в сфері моніторингу місць несвободи в ОВС;
• проведення навчань для громадських моніторів 
місць несвободи, які в подальшому отримають до-
ручення від Уповноваженого на участь у візитах 
разом із представниками Уповноваженого;
• сприяння постійному розширенню кола осіб, 
що зацікавлені у відвіданні місць несвободи в 
рамках НПМ, робота із вже існуючими волон-
терами, проведення поглиблених навчань для 
досвідчених візитерів;
• участь у моніторингових візитах в рамках 
НПМ до місць несвободи в підпорядкуванні 
МВС у всіх регіонах України;
• сприяння залученню додаткових ресурсів для 
функціонування НПМ в Україні

Сприяння ефективній взаємодії правоохо-
ронних органів з інститутами громадян-
ського суспільства
Програма передбачає:
• формування у керівництва правоохоронних органів 
усвідомлення важливості та необхідності ефективної 
взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
• актуалізація важливості взаємодії з органа-
ми державної влади серед інститутів грома-
дянського суспільства;
• інформування інститутів громадянського суспіль-
ства  про специфіку роботи правоохоронних органів;
• формування прозорості та підзвітності правоохо-
ронних органів для громадянського суспільства;
• формування ефективної системи реагуван-
ня органів державної влади, судів на випадки 
порушення працівниками правоохоронних 
органів прав та свобод людини;
• розвиток та вдосконалення процедур гро-
мадських розслідувань за фактами порушень 
прав та свобод людини

Круглий стіл «Поверхневий огляд чи незаконний
обшук – чи дотримується міліція закону»
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Діяльність Асоціації в цифрах

Юрій Чумак проводить лекцію
з прав людини для правоохоронців (Харків)

Асоціацією УМДПЛ загалом протягом року:
• було проведено понад 30 тренінгів та майстер-класів з питань дотримання прав людини в діяльності 

ОВС для активістів, в тому числі 4 тематичні тренінги для представників вразливих груп населення;
• експерти Асоціації взяли участь у проведені понад 15 тренінгів на тему дотримання прав людини 

для працівників правоохоронних органів;
• проведено більше 10 прес-конференцій, під час яких висвітлювались проблеми діяльності ОВС;
• більше 10 круглих столів з представниками органів виконавчої та законодавчої влади;
• одна міжнародна конференція з питань розвитку громадського контролю за правоохоронними органами.
Загалом до заходів Асоціації протягом року було залучено більше 1500 осіб
За рік на сайті Асоціації з’явилось більше 2000 публікацій, щодня сайт відвідують від 1000 до 
2000 осіб, кількість відвідувань сайту в 2012 році складає понад 650 тисяч, загальна кількість від-
відувань за час існування сайту – більше 1 мільйона.
3 члени Асоціації – в Луцьку, Херсоні та Черкасах – стали регіональними координаторами із зв’язків з 
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що працюють в рамках проек-
ту сприяння співпраці неурядових правозахисних організацій та Уповноваженого.

Діяльність Асоціації УМДПЛ
протягом 2012 року

Створення ефективної
системи моніторингу діяльності 

правоохоронних органів
Вдосконалення та доопрацювання алгоритмів моніторингу, проведення навчань активістів, проведення все-
української моніторингової кампанії

Протягом року були видані оновлені алгоритми моніторингу міліції, доопрацьовані експертами Асоціації 
з врахуванням змін у нормативних актах для моніторингу чотирьох служб органів внутрішніх справ, з 

якими найчастіше доводиться контактувати громадян, а саме – служба дільничних інспекторів, ДАІ, патрульна 
служба та чергові частини міліції.
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Тренінг про громадські розслідування (Київ)

На основі розроблених алгоритмів експертами Асоціації УМДПЛ були організовані та проведені чотири спе-
ціалізовані тренінги для 80 активістів по громадському моніторингу міліції.

Асоціація УМДПЛ продовжила проведення всеукраїнської кампанії моніторингу діяльності міліції. В 2012 
році вона пройшла у три етапи – навесні, влітку та восени. Кожна кампанія мала свою специфіку. Весняна 
стосувалось патрульної служби міліції та чергових частин, літня – дільничних інспекторів міліції, третя ж – 
осіння – була спрямована на моніторинг міліції на вокзалах. До кампанії, долучилось більше 200 активістів 
з понад 60 громадських організацій з усіх регіонів країни. Вся інформація, що була отримана від моніторів, 
була зібрана, систематизована та проаналізована з використанням розроблених алгоритмів моніторингу. Та-
кож постійно поповнювалась база фото та відеоматеріалів стосовно порушень прав людини в діяльності ОВС 
на сайті Асоціації УМДПЛ.

Проведення громадських розслідувань

Експерти Асоціації УМДПЛ спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини започат-
кували практику проведення громадських розслідувань порушень прав людини. Вже були проведені 

розслідування за фактами незаконного затримання пацієнтів замісної підтримувальної терапії у Терно-
пільському обласному комунальному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом та по факту побиття та 
катування міліціонерами в м. Сміла Черкаської області. Асоціація УМДПЛ продовжує розвивати напрямок 
проведення громадських розслідувань, як ще одного способу публічного контролю за діями правоохорон-
ців та превенції порушень прав людини. Про перебіг та результати розслідувань можна довідатись на сайті 
Асоціації.

Асоціація УМДПЛ в 2013 році планує організацію низки громадських розслідувань порушень прав представ-
ників вразливих груп, включаючи пацієнтів замісної терапії. На думку експертів Асоціації, проведення розслі-
дувань та висвітлення інформації про їхні результати – один з ключових способів попередження порушення 
прав вразливих груп правоохоронцями.

Актуалізація проблеми громадського 
контролю в суспільстві

Робота сайту Асоціації УМДПЛ та представництво в соціальних мережах

Сайт УМДПЛ – потужний інформаційний портал, створений для інформування громадян про стан 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. На сайті можна знайти корисні 

матеріали щодо протидії незаконним діям правоохоронних органів України, нормативно-правові акти 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МВС України тощо та іншу 
корисну інформацію.

Ресурс пропонує до уваги відвідувачів українські та міжнародні новини в сфері захисту прав людини 
в діяльності правоохоронців. Сайт ведеться українською, російською та англійською мовами.
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Лекція для активістів
біля Українського Дому

Нагородження переможців 
творчого конкурсу

«Міліція під контролем»

Круглий стіл «Фільмування
та фотографування міліції –

під забороною»

Щодня www.umdpl.info фіксує близько 2000 переглядів. Географія відвідувачів різноманітна. Право-
захисними новинами з України цікавляться як самі українці, так і користувачі з Австралії, Сполучених 
Штатів Америки, Росії, Канади, Китаю тощо. 

Асоціація УМДПЛ активно працює з аудиторією в соціальних мережах – має активно діючі сторінки 
на найбільш поширених ресурсах: Facebook та Вконтакте. Також інформацію про організацію можна 
знайти на Wikipedia трьома мовами – українською, англійською та російською. Завдяки цьому користу-
вачі соціальних мереж можуть легко знайти інформацію про Асоціацію УМДПЛ, дізнатись останні но-
вини чи долучитись до її діяльності. Відео про порушення прав людини з боку правоохоронців можна 
знайти на власному каналі Асоціації УМДПЛ в YouTube.

Окрім цього наявний власний канал Асоціації в Twitter, який дозволяє оперативно інформувати про 
заходи та події, які будуть відбуватись чи вже відбулись. 

Конкурс творчих робіт «Міліція під контролем»

В межах всеукраїнської кампанії моніторингу «Міліція під контролем» Асоціацією УМДПЛ вже другий рік 
поспіль проводився конкурс творчих робіт – фотографій, аматорського відео та публіцистичних матері-

алів – присвячених дотриманню працівниками міліції прав людини. У 2012 році конкурс проводився в два 
етапи – з лютого по липень та з серпня по грудень.

Метою конкурсу є привернення уваги до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями, а також 
спроба показати самим правоохоронцям, які саме недоліки у їх роботі хвилюють суспільство і спонукати 
до покращення ситуації.

Цільові аудиторії конкурсу – журналісти, активісти неурядових організацій, студентська молодь. До розгля-
ду в конкурсі приймались роботи в таких номінаціях: «Українська міліція – крок у Європу», «Іржа міліцей-
ського мундиру», «Народ та міліція – час порозумітися».

До складу журі конкурсу, що оцінювало роботи та відбирало переможців, входили відомі правозахисники 
та громадські діячі.

Склад журі першого етапу конкурсу: Юрій Бєлоусов, представник Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму, Тетяна Печончик, керівник 
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Центру інформації про права людини, Наталя Козаренко, член Правління Асоціації УМДПЛ, Тетяна Мазур, 
виконавчий директор Представництва Міжнародної Амністії в Україні, Аркадій Бущенко, виконавчий ди-
ректор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Склад журі другого етапу конкурсу: Василина Яворська, менеджер програми «Верховенство права» Між-
народного Фонду «Відродження», Юрій Чумак, керівник Харківського осередку Асоціації УМДПЛ, член 
правління Харківської обласної організації Національної спілки журналістів України, Наталія Ісаєва, член 
Правління Благодійної організації «Всеукраїнська Ліга «Легалайф», Максим Щербатюк, юрист Української 
Гельсінської спілки з прав людини, Сергій Швець, начальник Управління Офісу Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. 

Переможці були нагороджені 14 грудня в Києві, під час ІІ Міжнародної конференції «Розвиток громад-
ського контролю за правоохоронними органами». Була організована урочиста церемонія яку мали змогу 
відвідати учасники конкурсу, журналісти та усі зацікавлені. Усі роботи-переможці були розміщені для пере-
гляду на сайті Асоціації УМДПЛ. Кожен лауреат конкурсу отримав сертифікат та цінні подарунки.

Відкриті семінари та лекції для різних цільових груп

Протягом 2012 року експерти Асоціації УМДПЛ 
проводили ряд відкритих лекцій, майстер-класів 

та тренінгів. Серед них зокрема такі:

• 4 тренінги для активістів кампанії «Міліція під контролем»;

• 2 спеціалізовані школи для координаторів прове-
дення моніторингу міліції в регіонах країни;

• 3 тренінги для активістів на тему проведення гро-
мадських розслідувань;

• 3 спеціалізовані тренінги для активістів неурядо-
вих організацій щодо захисту прав вразливих груп;

• Майстер-клас «Міліція для Тебе чи Ти для міліції?» 
у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays UA – 2012»;

• Навчальний семінар – тренінг «Громадський  моніторинг діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх сил»;

• Майстер – класи із ліцеїстами Луцького правничого ліцею з посиленою фізичною підготовкою і сту-
дентами Луцького вищого училища будівництва та архітектури;

• 4 тренінги для молоді в рамках партнерства з Всеукраїнською молодіжною організацією «Фундація 
Регіональних Ініціатив»;

• Семінар з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів на Школі професійної 
журналістики «Нова Україна»;

• Семінар-тренінг «Основні положення нового КПК України на стадії досудового розслідування як га-
рантії захисту підозрюваних від жорстокого поводження: відповідність Європейським стандартам» 
для 60-ти слідчих УМВС з усіх регіонів України;

• Відкрита лекція для учасників протесту проти прийняття закону про засади державної мовної політи-
ки під Українським Домом в Києві на тему взаємодії із міліцією під час мирних зібрань, тощо.

Також експерти Асоціації УМДПЛ в регіонах України протягом року проводили інші семінари, тренінги, тема-
тичні зустрічі, що стосуються дотримання прав людини правоохоронцями, з різними цільовими аудиторіями.

Під час моніторингу міліції, 
Сімферополь

Круглий стіл «Поверхневий 
огляд чи незаконний обшук 
– чи дотримується міліція 
закону»



10

Сприяння ефективній взаємодії 
правоохоронних органів з громадськістю
Участь в роботі консультативно-дорадчих органів та міжвідомчих експертних груп

З метою більш швидкої реакції на виявлені порушення та ефективної взаємодії в сфері роз-
робки превентивних механізмів Асоціація налагодила співпрацю з органами центральної ви-

конавчої влади та комітетами Верховної Ради України через входження експертів Асоціації до 
складу консультативно-дорадчих органів відповідних органів влади.

Члени Асоціації УМДПЛ активно співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, 
а саме входять до Консультативної Ради при Омбудсмані, Експертної ради з питань реалізації 
національного превентивного механізму при Представникові Уповноваженого з питань (НПМ).

У вересні 2012 року був підписаний Меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини та Асоціацією УМДПЛ. В рамках виконання Меморандуму у Во-
линській, Черкаській та Херсонській областях почали роботу регіональні координатори із зв’язків 
з громадськістю Уповноваженого ВР України з прав людини. Ними стали члени Асоціації УМДПЛ 
з відповідних регіонів.

Володимир Батчаєв
під час візиту до Черкаського СІЗО

Експертно-аналітична діяльність
Асоціації УМДПЛ

Публікації та інші аналітичні матеріали, 
підготовлені членами Асоціації

Експертами Асоціації підготовлено ряд аналітично-методичних матеріалів в сфері дотримання прав люди-
ни в діяльності органів внутрішніх справ. Протягом 2012 року були видані такі:

1. «Громадське розслідування випадків незаконного насильства у міліції – крок за кроком до встановлення 
істини» загальним обсягом 24 сторінки;
2. «Громадське розслідування в Україні: міжнародний досвід у національному контексті» загальним обсягом 
32 сторінки;
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Підготовлено звіт «Права людини в діяльності української міліції – 2012». У звіті представлені на-
ступні розділи:

1. Дотримання права на життя
2. Дотримання права на свободу та особисту недоторканість
3. Дотримання права на приватність
4. Дотримання права власності
5. Права працівників органів внутрішніх справ. Гендерна рівність в діяльності МВС. Загальний стан 
дотримання дисципліни й законності в органах внутрішніх справ
6. Дотримання прав уразливих груп
7. Свобода мирних зібрань
8. Корупція в органах внутрішніх справ
9. Дотримання прав іноземців
10. Доступ до публічної інформації
11. Незаконне насильство та жорстоке поводження.

Круглий стіл «Фільмування та фото-
графування міліції – під забороною»

3. «Громадські розслідування як механізм цивільного контролю: кращі практики зарубіжних країн» загаль-
ним обсягом 128 сторінок;
4. «Посібник для проведення громадського моніторингу дотримання прав наркозалежних осіб в діяльності 
міліції» загальним обсягом 100 сторінок;
5. «Посібник для проведення громадського моніторингу дотримання прав секс-працівників в діяльності мілі-
ції» загальним обсягом 106 сторінок;
6. «Посібник для проведення громадського моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції (черго-
ва частина підрозділу міліції)» загальним обсягом 34 сторінки;
7. «Посібник для проведення громадського моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції (дорож-
ньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції)» загальним обсягом 66 сторінок;
8. «Посібник для проведення громадського моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції (діль-
ничні інспектори міліції)» загальним обсягом 36 сторінок.
Також експертами Асоціації було підготовлені та передані керівництву МВС рекомендації по результатам 
виявлених порушень з боку міліції під час проведення всеукраїнської моніторингової кампанії «Міліція під 
контролем».
В рамках просвітницької кампанії були розроблені та розповсюджені під час проведення майстер-класів 
пам’ятки для молоді з описом дев’яти типових порушень прав людини в діяльності правоохоронців. Опису 
кожного порушення була присвячена окрема пам’ятка.
Також на сайті Асоціації УМДПЛ протягом року було опубліковано більше 50 аналітичних статей авторства 
експертів Асоціації, які стосуються дотримання прав людини правоохоронцями. Разом з Правозахисним цен-
тром «Поступ» та Національною освітньою програмою «Розуміємо права людини» було відзнято відеолекцію 
експерта Асоціації УМДПЛ, в якій він розповів про контакт міліції з громадянами.
В другій половині 2012 року Асоціація УМДПЛ започаткувала випуск періодичних інформаційних бюлете-
нів про діяльність організації. Побачили світ вже два випуски бюлетеню – за вересень-жовтень та за листо-
пад-грудень 2012 року.

Підготовка річного звіту про дотримання 
прав людини в міліції за 2012 рік



12

Міжнародна діяльність
Асоціації УМДПЛ

Асоціація УМДПЛ активно співпрацює майже з усіма представництвами міжнародних організацій та 
інституцій, що опікуються проблематикою дотримання прав людини в Україні. (ОБСЄ, Рада Європи, 

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань біженців 
(УВКБ ООН), Міжнародна Амністія та інші). Зокрема Асоціація УМДПЛ входить до членів «Ініціатива 
Розмаїття», яка була створена за участю МОМ, УВКБ ООН, Міжнародною Амністією та іншими зацікав-
леними неурядовими організаціями.
Експерти асоціації брали активну участь у конференціях, робочих зустрічах, що проводились на між-
народному рівні. Зокрема Асоціація УМДПЛ була представлена на заходах в Угорщині, Казахстані, 
Ірландії, Польщі, Росії, Білорусі.
Протягом року Асоціація УМДПЛ взяла участь у роботі коаліції неурядових організацій по підготов-
ці «тіньових звітів» до Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини, який Україна 
проходила в жовтні 2012 року. Експерти Асоціації стали авторами розділів про дотримання права на 
свободу та особисту недоторканість а також права на свободу мирних зібрань. Також в доповіді вико-
ристовувались матеріали експертів Асоціації з інших тематик.
Асоціація УМДПЛ входить до складу Платформи «Громадянська солідарність», civicsolidarity.org. Плат-
форма – це коаліція неурядових правозахисних організацій з держав простору ОБСЄ. Робота коаліції 
спрямована на підтримку та розвиток цінностей прав людини в регіоні, на спільну роботу по сприянню 
ОБСЄ у третьому (людському) вимірі. Наразі Платформа об’єднує 47 організацій. В рамках Платформи 
ведеться робота кількох робочих груп. Зокрема, Асоціація УМДПЛ координує робочу групи по громад-
ському контролю за діяльність правоохоронних та судових органів.

У вересні 2012 року з ініціативи Асоціації УМДПЛ та декількох інших 
організацій Платформи, була створена Коаліція неурядових органі-
зацій щодо головування України в ОБСЄ. В рамках роботи Коаліції 
Асоціація УМДПЛ взяла участь у підготовці аналітичних матеріалів по 
пріоритетах Головування України. Ця аналітика була передана на роз-
гляд Міністерству закордонних справ України. У вересні під час що-
річної зустрічі ОБСЄ з людського виміру в Варшаві Асоціація УМДПЛ 
була ініціатором проведення спеціальної дискусійної панелі, під час 

якої дипломатам була представлена позиція Коаліції. Очікується, що Коаліція працюватиме протягом 
2012-2014 років, поки Україна перебуватиме в так званій «трійці» головуючих країн.
Асоціація УМДПЛ стала ініціатором проведення у 2013 році міжнародного моніторингу поліції рамках 
розвитку міжнародної співпраці в сфері громадського контролю поліції. В шести країнах одночасно за-
плановано провести громадські кампанії з моніторингу поліції. Правозахисники з України, Молдови, Та-
джикистану, Росії, Білорусі та Вірменії мають на меті перевірити, наскільки діяльність поліції в цих краї-
нах відповідає міжнародним стандартам дотримання прав людини. Моніторинг стосуватиметься роботи 
патрульних служб та поліцейських відділків. Експертами були розроблені єдині алгоритми моніторингу 
поліції, що засновані на універсальних стандартах, яким має відповідати поліція в демократичній країні. 
Організатори моніторингу за результатами проведених перевірок розроблять універсальні алгоритми гро-
мадського моніторингу діяльності поліції, які можна буде використовувати в усіх країнах простору ОБСЄ.
В грудні 2012 року вже вдруге була проведена Міжнародна конференція «Розвиток громадського 
контролю за правоохоронними органами». Організатором конференції виступила Асоціація УМДПЛ, 
партнером конференції виступив Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Участь 
у ній взяли правозахисники з 9 країн. Метою конференції було посилен-
ня сектору неурядових організацій, що працюють в сфері громадського 
контролю в Україні та інших країнах. Під час конференції був презенто-
ваний український досвід у сфері громадського контролю за правоохо-
ронними органами та досвід інших країн у боротьбі з незаконними ді-
ями правоохоронців та кампаніях, спрямованих на покращення роботи 
поліції.
Асоціація УМДПЛ бере активну участь в солідарних діях, спрямованих 
на захист прав людини в інших країнах. Зокрема Асоціація входить до 
складу Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами люди-
ни в Республіці Білорусь, hrwatch-by.org. Також експерти Асоціації взяли 
участь у моніторингу судових процесів по справі розстрілу  демонстран-
тів в Жанаозені (Казахстан) у складі міжнародної місії спостереження.
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Партнери та донори Асоціації УМДПЛ
Проекти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:

Міжнародний фонд «Відродження» та інші інституції мережі Фондів Відкритого Суспільства

Міжнародна Пенітенціарна Реформа (Велика Британія)

Національний Фонд підтримки демократії (NED) (США)

Нідерландський Гельсінський Комітет

Посольство Великої Британії в Україні

Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Програма розвитку ООН в Україні

Рада Європи та Європейський Союз

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Майкрософт Україна

Партнерами в проектах Асоціації УМДПЛ протягом року виступили серед інших такі 
організації:

Penal Reform International (PRI), penalreform.org

Асоціація незалежних моніторів місць несвободи

Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща), hfhrpol.waw.pl/ru

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо Права Людини», edu.helsinki.org.ua

Всеукраїнська молодіжна громадська організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ), fri.com.ua

Московська Гельсінська Група, mhg.ru

Одеська правозахисна група «Верітас»

Правозахисний центр «Поступ», postup.lg.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини, helsinki.org.ua

Харківська міська громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (ХІСД) 
khisr.kharkov.ua

Харківська правозахисна група, khpg.org

Центр Громадянських Свобод (ЦГС),  ccl.org.ua

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та коаліцій:

Коаліція громадських організацій щодо головування України в ОБСЄ в 2013 році

Коаліція неурядових організацій по підготовці «тіньових звітів» до Універсального періо-
дичного огляду України в Раді ООН з прав людини

Комітет міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, hrwatch-by.org

Мережа «Ініціатива Розмаїття», diversipedia.org.ua

Платформа «Громадянська солідарність» громадянського суспільства країн-учасниць 
ОБСЄ civicsolidarity.org

Спілка громадських організацій «Київський Будинок прав людини», humanrightshouse.org
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Фінансовий звіт

Безповоротня фінансова допомога: 1 805 883 грн.

Добровільне пожертвування фізичних осіб: 42 618 грн.

Загальна сума: 1 848 501 грн.

Міжнародний фонд Відродження (Україна)

Проект «Запровадження системи громадського контролю за діяльністю 
органів внутрішніх справ, як окремого сектору правозахисної діяльності в 
Україні». Термін реалізації проекту - 25.05.2012 – 30.04.2013. 

Проект «Захист наркозалежних осіб та секс-працівників механізма-
ми громадського моніторингу та екпертизи». Термін реалізації проекту: 
01.06.2012 – 31.05.2013. 

Проект «Проведення конкурсу творчих робіт в галузі дотримання прав 
людини працівниками міліції» . Термін реалізації проекту: 01.10.2012 – 
31.03.2013. 

Посольство Німеччини в Україні

Проект «Громадські розслідування порушень прав людини з боку міліції». 
Термін реалізації проекту  - 18.06.12 – 31.12.12.

Фонд Чарьза Стюарта Мотта (США)

Проект «Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та відновленні пору-
шених прав». Термін реалізації проекту  - 01.09.2012 – 31.08.2014. 

Національний фонд підтримки демократії (NED), (США)

Проект «Зміцнення громадського контролю над міліцією». Термін реаліза-
ції проекту – 01.07.2011 – 31.06.2012.

Проект «Моніторинг порушень прав людини в діяльності правоохоронних 
органів». Термін реалізації проекту  - 01.07.2012 – 31.06.2013.

Посольство Великої Британії в Україні

Проект «Громадський контроль над міліцією: міжнародне співробітництво». 
Термін реалізації проекту  - 05.09.2012 – 31.03.2013. 

ПРООН  «Програма розвитку громадянського суспільства»

Проект «Аналіз та систематизація інформації щодо діяльності неурядових 
організацій, зацікавлених у взаємодії з органами внутрішніх справ Украї-
ни». Термін реалізації проекту - 02.07.12 – 31.07.12.

531 260 грн.

233 666 грн.

399 650 грн.

328 806 грн.

277 051 грн.

35 450 грн.

Надходження організації

Джерела фінансової допомоги
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Витрати організації

Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496

Телефон: +38 067 840-75-40

E-mail: umdpl.association@gmail.com

Сайт: umdpl.info

Сторінка на               : youtube.com/AssociationUMDPL

Сторінка у                 : facebook.com/Association.UMDPL

Ми у                   :  @umdpl

Ми у                       :  vk.com/umdpl

Контактна інформація

Під час 19 щорічної зустрічі Ради 
міністрів ОБСЄ, Дублін

Тренінг щодо захисту
вразливих груп, Львів
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