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Просвітницька діяльність
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Майстер–клас показав — інтерес до 
захисту своїх прав від свавілля міліції 
зростає

26 березня під час Міжнародного 
фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA в Будинку 
кіно відбувся майстер–клас «Як захис-
титися від протиправних дій міліції», 

Розпочато роботу над концепцією 
реформування правоохоронних органів 
в Україні

Експерти Асоціації УМДПЛ та Центру 
політико-правових реформ (ЦППР) роз-
почали спільну роботу над концепцією 
реформи правоохоронних органів в 
Україні. За результатами буде підготов-
лено документ, який запропонують по-
літичним силам, що візьмуться віднов-
лювати довіру населення до силових 
структур після завершення політичної 
кризи в країні.

Майстер-клас під час
фестивалю DOCUDAYS

який провів один із експертів Асоціації 
УМДПЛ — Юрій Чумак.

Учасники дізналися, як поводитися 
із міліцією в різних життєвих ситуаціях: 
коли доводиться спілкуватися з право-
охоронцями на вулиці, коли вони прихо-
дять для обшуку помешкання, коли особу 
викликають до райвідділку тощо. Юрій 

Чумак показав учасникам майстер-класу 
два коротких ролики про роль безоплат-
ної правової допомоги в захисті своїх 
прав, наголосив на важливості користу-
ватися правом на адвоката, а також роз-
повів, як зробити так, щоб цим правом не 
нехтували правоохоронці.

Читати більше

Реформа органів правопорядку
Робота по підготовці реформи під-

тримана Міжнародним фондом «Відро-
дження».

Читати більше

Презентовано концепцію реформи 
правоохоронних органів в Україні

7 березня 2014 року в Києві в рам-
ках презентації ініціативи «Реаніма-
ційний пакет реформ», було запропо-
новано ряд законодавчих змін, що в 
короткостроковій перспективі мають 
бути втілені в Україні.

Концепцію реформування орга-
нів правопорядку озвучив Олександр 
Банчук, експерт Центру політико-пра-
вових реформ (ЦППР). Дана система 
— це спільне напрацювання експертів 
Асоціації УМДПЛ та ЦППР. Результатом 
роботи стане підготовлений документ, 
який буде запропонований політичним 
силам, що візьмуться відновлювати до-
віру населення до силових структур 
після завершення політичної кризи в 
країні.

Читати більше
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Реформа органів правопорядку

Співпраця з Омбудсманом
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Члени Асоціації УМДПЛ увійшли до 
Експертної ради при МВС

4 квітня у Міністерстві внутрішніх 
справ відбулося установче засідання 
Експертної ради з питань захисту прав 
людини в системі органів внутріш-
ніх справ та реформування відомства. 

Виявлено порушення прав людини в ді-
яльності лінійного відділу міліції на заліз-
ничній станції Київ–Пасажирський

Моніторинговий візит представників 
Департаменту з питань реалізації націо-
нального превентивного механізму Секре-
таріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини разом із членами 
Асоціації УМДПЛ до лінійного відділу на 
станції Київ–Пасажирський та підпоряд-
кованого цьому відділу ізолятора тимчасо-
вого тримання засвідчив неналежне реагу-
вання МВС на неодноразові рекомендації 
за результатами моніторингу.

Читати більше

Участь у роботі засідання взяли Міністр 
внутрішніх справ України Арсен Аваков, 
представники правозахисних та гро-
мадських організацій, науковці, соціо-
логи. 

Від Асоціації українських моніторів 
дотримання прав людини (Асоціація 

УМДПЛ) до складу Експертної ради уві-
йшли виконавчий директор Асоціації 
Вадим Пивоваров та член правління 
Асоціації, регіональний координатор 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини в Черкаській області 
Володимир Батчаєв. 

В офісі українського Омбудсмана про-
звітували про результати парламент-
сько-громадського розслідування січнево-
го побиття людей у місті Черкаси

Представник Асоціації УМДПЛ, Регіо-
нальний координатор Уповноваженого зі 
зв’язків із громадськістю в Черкаській об-
ласті Володимир Батчаєв презентував по-
передні результати першого спільного із 
громадськістю провадження, що проводи-
лося з метою встановлення всіх обставин 

Асоціація УМДПЛ виступила на захист Уповноваженого ВР з прав людини 
— Валерії Лутковської

У зв’язку зі спробами тиску на Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини з боку різних політичних сил, громадські організації, які 
були активними учасниками подій під час Майдану, заявили про непри-
пустимість застосування принципу політичної доцільності у сфері захисту 
прав людини. Також вони закликають всі політичні сили утриматись від 
намагань знову політизувати національну інституцію з прав людини та чи-
нити тиск на Уповноваженого, адже Валерія Лутковська змогла створити 
інституцію, яка під час останніх подій була і залишається чи не єдиним 
державним органом, що зберіг європейське обличчя та відповідає всім 
міжнародним стандартам.

Активісти стверджують, що ця сфера за будь-яких обставин має залиша-
тись поза політикою та бути вільною від політичних впливів.

Читати більше

подій, що мали місце протягом січня-лю-
того поточного року у Черкасах. Він роз-
повів про силовий розгін масових акцій у 
січні цього року у Черкасах, наголошуючи 
на тому, що працівники правоохоронних 
органів діяли тоді не лише з порушенням 
норм Конституції і законів України, а й ві-
домчих наказів та інструкцій, які регламен-
тують порядок затримання громадян. 

Володимир Батчаєв повідомив, що 
за період з 23 по 27 січня у місті було 

затримано 111 протестувальників, при-
чому їхнє затримання супроводжувало-
ся жорстоким побиттям.

За результатами провадження Ге-
неральному прокурору України буде 
спрямовано подання Уповноваженого 
з прав людини для вжиття відповідних 
заходів реагування у спосіб, передбаче-
ний чинним Кримінальним процесуаль-
ним кодексом.

Читати більше

Під час парламентсько-громадського 
розслідування в Черкасах
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Аналітика, корисні матеріали

Новини з регіонів
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Представник Асоціації УМДПЛ виступив на Ukrlife.tv із по-
радами щодо захисту від інспектора ДАІ в правовому полі

Марина Цапок, член Асоціації УМДПЛ, виступила на укра-
їнському інтернет телебаченні Ukrlife.tv з правовими порада-
ми щодо типових ситуацій поводження із працівниками мілі-
ції, а саме державної автомобільної інспекції (ДАІ).

За результатами було записано три відеоролики: «Що ро-
бити, коли вас зупинив працівник ДАІ?», «Як діяти, коли пра-
цівник ДАІ накладає на вас адміністративне стягнення?», «Що 
робити, якщо вас хоче обшукати працівник ДАІ?»

Читати більше

В Черкаській області міграційна 
служба та ромська громада обговорили 
шляхи реалізації державної стратегії з 
інтеграції ромів в українське суспільство

6 березня 2014 року в Управлінні 
Державної міграційної служби України 
в Черкаській області відбулась робоча 
зустріч з обговорення шляхів реаліза-
ції зазначеного плану за участю пра-
цівників управління, голови Черкась-
кої обласної громадської організації 
«Альянс ромен Черкащини», а також, 
по запрошенню обох сторін, у зустрічі 
прийняв участь регіональний коор-
динатор по зв’язках із громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини в 
Черкаській області Володимир Батчаєв.

Основним предметом обгово-
рення стало питання налагодження 

ефективної співпраці працівників 
міграційної служби і громадськості 
у забезпеченні дотримання прав та 
законних інтересів ромів у сфері ді-
яльності ДМС. 

На зустрічі досягнуто домов-
леність про можливість отримання 
ромами правової допомоги щодо 
порядку оформлення паспортних 
документів, визначення належності 
до громадянства України, прове-
дення реєстрації місця проживання 
у «Центрі безкоштовної інформації 
та консультацій», який діє при ГО 
«Альянс ромен Черкащини» і до ро-
боти якого залучений регіональний 
координатор Уповноваженого ВРУ з 
прав людини.

Читати більше

Представник Асоціації УМДПЛ увійшов до 
громадської організації «Рада громадського 
контролю над діяльністю правоохоронних ор-
ганів Луганської області»

З ініціативи лідерів громадських органі-
зацій міста Луганська, у Головному управлінні 
МВС України у Луганській області було прове-
дено зустріч представників громадських ор-
ганізацій та мас–медіа з начальником ГУМВС 
генерал-лейтенантом міліції Володимиром 
Станіславовичем Гуславським. Обговорювали-
ся питання взаємодії громадських організацій 
та правоохоронних органів в охороні громад-
ського порядку та припиненні кримінальних 
та адміністративних правопорушень, захисті 
життя і здоров’я громадян, питання необхід-
ності стабілізації суспільно-політичної ситуа-
ції в регіоні, контролю з боку громадськості за 
діяльністю міліції.

Підсумком зустрічі стало створення громад-
ської організації «Рада громадського контролю 
над діяльністю правоохоронних органів Лу-
ганської області», до якої увійшов представник 
Асоціації УМДПЛ Валерій Архіпов.

Читати більше

На базі Луганського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка відбулося чергове 
засідання правового клубу

Темою чергового засідання, яку обгово-
рювали студенти і викладачі навчального за-
кладу, були питання реалізації прав і свобод 
людини в Україні.

Серед учасників був кандидат політичних 
наук, член Асоціації УМДПЛ, координатор по 
зв’язкам із громадськістю Уповноваженого ВР 
України по правам людини Архіпов Валерій 
Іванович. Він розповів про структуру і діяль-
ність Офісу Уповноваженого по правам людини, 
відмітив ефективність співпраці цієї державної 
структури з представниками громадських ор-
ганізацій, а також закликав всіх присутніх бути 
толерантними і терпимими у проявах своєї гро-
мадської позиції і в повсякденному житті.

Читати більше

Обговорення стратегії
з інтеграції ромів

в українське суспільство
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Новини з регіонів

Правова зустріч з учнями Есхарів-
ського ліцею

У рамках реалізації програми правової 
освіти Чугуївського району, в Есхарівській 
спеціалізованій школі-інтернаті «Юнкер-
ське училище» відбувся правоосвітній за-
хід для ліцеїстів, який провели начальник 
Чугуївського міжрайонного відділу кримі-
нально-виконавчої інспекції, підполков-
ник внутрішньої служби Сергій Москален-

Зустріч із фахівцями із соціальної ро-
боти Чернігівського міського центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

У Чернігівському міському центрі со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
відбувся захід, який мав на меті підвищити 
професійну компетентність фахівців із со-
ціальної роботи у сфері правової допомоги 
та захисту прав уразливих груп населення.

Серед присутніх була Алла Лепеха, 
член Асоціації УМДПЛ, директор благо-
дійної організації «Чернігівський жіночий 

з прав людини, які реалізуються в рамках 
Меморандуму про співробітництво між Упо-
вноваженим та Асоціацією УМДПЛ в рамках 
проекту «Сприяння діяльності Уповноваже-
ного ВРУ з прав людини на регіональному 
рівні через запровадження регіональних 
координаторів по зв’язках з громадськістю» 
за фінансової підтримки Програми розвитку 
ООН в Україні та Міністерства закордонних 
справ Данії до кінця 2014 року.

Читати більше

Відбулося засідання правління «Союзу 
студентів Луганщини» і Луганської Коле-
гії Всеукраїнської студентської ради

Перед молодіжними лідерами, які 
представляли ВНЗ Луганська і області, 
виступив член Асоціації УМДПЛ, Коор-
динатор по зв’язкам із громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни по правам людини Валерій Архіпов. 
Він розповів про роль молоді в сучасно-
му житті українського суспільства, про 
проблеми дотримання прав і свобод 
людини в нашій країні. Студентські ліде-
ри були поінформовані про діяльність 
українського Омбудсмана та національ-
ний механізм захисту прав людини.

Читати більше

правозахисний центр» і регіональний ко-
ординатор по зв’язках із громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини у Чернігівській області. 

Під час зустрічі піднімалось багато пи-
тань щодо роботи саме з жінками, у від-
ношенні до яких вчинено насильство. Не 
оминули увагою і досвід соціальної робо-
ти зарубіжних країн в цьому напрямку.

Алла Лепеха розповіла про завдання 
та діяльність регіональних представників 
Уповноваженого Верховної Ради України 

ко та правозахисник, голова Харківського 
обласного осередку Асоціації УМДПЛ, пре-
зидент «Центру правових та політичних 
досліджень «ДУМА» Юрій Чумак.

Лекція-бесіда Юрія Чумака про-
ходила в інтерактивній формі. У ході 
зустрічі «юнкера» отримали багато 
корисної інформації, підкріпленої за-
конодавчими актами та прикладами 
із життя, стосовно кримінальної та ад-

міністративної відповідальності щодо 
вживання, зберігання та розповсю-
дження наркотичних засобів, а також з 
питання належного спілкування з пра-
воохоронцями.

Виступ був доповнений ємнісними й ви-
сокоінформативними соціальними відеоро-
ликами щодо негативного впливу тютюно-
куріння, вживання алкоголю та наркотиків.

Читати більше

Правоосвітній захід
для ліцеїстів від Юрія Чумака

Зустріч із фахівцями
із соціальної роботи в Чернігові
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Новини з регіонів
Напередодні Дня студентів керівник 

Харківського обласного осередку Асоці-
ації УМДПЛ провів 2 зустрічі з учнями 
ліцеїв міста Чугуєва

23 січня 2014 року президент Цен-
тру правових та політичних досліджень 
«ДУМА», очільник ХОО Асоціації УМДПЛ 
Юрій Чумак разом з представниками 
громадської організації «Активні сучас-
ники» відвідав студентів Чугуївського 
професійного та Чугуївського аграрного 
ліцеїв, що мають бажання долучитися 
до волонтерського руху міста.

Юрій Чумак висловив слушні про-
позиції щодо розбудови волонтерської 
роботи, самоорганізації молоді, провів ін-
терактивні лекції на тему «Що таке права 
людини?», продемонстрував учням ліцеїв 
цікаві відеоролики соціальної спрямова-
ності та презентував правові пам’ятки, під-
готовлені експертами Асоціації УМДПЛ.

Читати більше

Визначено переможців 
конкурсу «Міліція під контр-
олем»

Підбито підсумки конкур-
су творчих робіт «Міліція під 
контролем», який вже третій 
рік поспіль проводить Асо-
ціація УМДПЛ за фінансової 
підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження». На 
відміну від попередніх років, 
надіслані до участі в конкурсі 
матеріали спершу оцінювали 
користувачі Facebook, а вже 
серед робіт, що набрали най-
більшу кількість вподобань 
(лайків), журі обрало пере-
можців у трьох категоріях.

Також випущено збірку із 
роботами переможців кон-
курсу.

Читати більше

Наталя Ісаєва: легалізація проституції не призведе до 
масової зміни моралі

Асоціація УМДПЛ провела інтерв’ю з Наталією Ісає-
вою — Головою Правління Кіровоградського Обласного 
відділення та виконуючою обов’язки Голови Правління 
Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська 
Ліга «Легалайф». Говорили про проблеми, із якими сти-
каються робітники комерційного сексу, про досвід інших 
країн та про легалізацію надання послуг сексуального 
характеру.

Читати більше

Студентам-волонтерам
про права людини

Брошура конкурсу творчих робіт
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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, Посольства Федера-
тивної Республіки Німеччина в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, Ради Європи та 
Європейського Союзу, Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Інші новини

Відбулося обговорення перспектив 
участі громадськості у дотриманні пра-
вопорядку

22 березня 2014 року в рамках що-
річного Міжнародного фестивалю до-
кументального кіно про права людини 
Docudays UA відбулася презентація інтер-
активного веб-порталу про роботу обра-
них громадою стражів порядку «Україн-
ські шерифи», а також обговорення ролі 

Антон Басенко: «до наркоспоживачів 
потрібно відноситися так само, як до 
хворих на діабет чи гіпертонію»

Про власний шлях наркозалежності 
та лікування, про ставлення в Україні 

до споживачів наркотиків та про нар-
кополітику в цілому розповів Асоціації 
УМДПЛ один із перших 25 пацієнтів 
програми замісної підтримувальної те-
рапії (ЗПТ), яка розпочалася в Україні у 

2004 році в рамках пілотного проекту, 
старший фахівець з програмної діяль-
ності Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД 
в Україні — Антон Басенко.

Читати більше

громадських ініціатив та територіальних 
громад у забезпеченні правопорядку.

Представники ініціативних груп, 
які більш масштабно підійшли до ви-
рішення проблем громадського по-
рядку, ділилися своїм досвідом та 
презентували ініціативи активістів 
Євромайдану з різних регіонів Украї-
ни по створенню громадських варт, що 
патрулюють вулиці та охороняють по-

рядок спільно із міліцією. Окрім того, 
на зустрічі обговорювали можливість 
створення муніципальної міліції, про-
блеми та перспективи такої моделі ор-
ганів правопорядку.

Організаторами заходу виступили 
Міжнародний фонд «Відродження», 
Центр політико–правових реформ та 
Асоціація УМДПЛ.

Читати більше

Під час презентації веб-порталу 
«Українські шерифи»
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