
1 Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  Листопад-Грудень 2012   /  umdpl.info

квітень-червень 2014 року

Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  квітень-червень 2014   /  umdpl.info1

Реформа органів правопорядку

Відбулося засідання робочої групи 
Експертної Ради з питань дотримання 
прав людини та реформування органів 
внутрішніх справ при МВС

17 квітня у конференц-залі Мініс-
терства внутрішніх справ відбулося 
засідання робочої групи Експертної 
Ради з питань дотримання прав люди-
ни та реформування органів внутрішніх 
справ при МВС. Засідання групи прохо-
дило у форматі «круглого столу», під час 

Створено новий сайт по реформі ор-
ганів правопорядку

Новий сайт police-reform.info міс-
тить напрацювання експертів робочої 
групи по реформі органів правопоряд-
ку в рамках ініціативи «Реанімаційний 
пакет реформ». Робота по підготовці та 
впровадженню громадського бачення 
органів правопорядку в Україні коор-
динується Асоціацією УМДПЛ спільно із 
Центром політико-правових реформ за 
підтримки Міжнародного фонду «Відро-
дження».

Представники робочої групи пра-
цюють над розробкою концепції та над 
текстом нового законопроекту про по-
ліцію і поліцейську діяльність, а також 
озвучують напрацьовані пропозиції 
представникам органів влади.

Читати більше

Громадські експерти підготували реформу 
міліції в Україні

15 травня 2014 року відбулася прес-
конференція, на якій представники робочої 
групи з реформування органів правопорядку 
в рамках громадської ініціативи «Реанімацій-
ний пакет реформ» розповіли про підготов-
ку проекту реформи міліції. Група експертів 
з різних організацій та інституцій розробила 
і представила для широкого обговорення кон-
цепцію реформування міліції, а також проект 
закону про поліцію і поліцейську діяльність 
в Україні, який має замінити застарілий закон.

Експерти переконані — реформу міліції 
в жодному разі не повинна готувати і втілюва-
ти сама міліція. Це питання мають вирішувати 
ті, хто не зацікавлений в збереженні посад чи 
впливу.

Читати більше

Засідання робочої групи Експертної ради

якого обговорювалися питання протидії 
корупції в лавах міліції та налагоджен-
ня ефективної системи внутрішнього 
контролю за дотриманням прав грома-
дян в органах та підрозділах внутрішніх 
справ.

У роботі засідання взяв участь регіо-
нальний координатор Уповноваженого 
ВРУ з прав людини в Черкаській області, 
член Асоціації УМДПЛ Володимир Батчаєв.

Читати більше

Прес-конференція
щодо реформування міліції

Громадські кампанії
Розпочато кампанію моніторингу 

якості надання адміністративних послуг
З 16 травня 2014 року Асоціація 

УМДПЛ оголосила всеукраїнську кам-
панію громадського моніторингу якості 
надання адміністративних послуг де-
партаментами Міністерства внутрішніх 

справ (МВС) та Державною міграційною 
службою України (ДМС). Мета кампанії — 
збільшення прозорості і доступності 
отримання адміністративних послуг (на-
ціональний паспорт, посвідчення водія, 
документ для виїзду за кордон, дозвіл 
на зберігання та носіння зброї тощо), а 

також підвищення обізнаності широко-
го кола громадськості щодо своїх прав 
та обов’язків для їх одержання.

Перший етап кампанії стосується мі-
граційної служби, наступні два етапи — 
ДАІ та дозвільної системи.

Читати більше
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Просвітницька діяльність
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У Києві громадських активістів на-
вчали моніторингу патрульних служб 
та чергових частин міліції

27-29 червня 2014 року у Києві Асо-
ціація УМДПЛ провела тренінг «Громад-
ський моніторинг діяльності працівни-
ків ОВС України».
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Відбулася конференція, присвячена 
питанням реформування та ролі гро-
мадськості у сфері надання адміністра-
тивних послуг

17-18 квітня Асоціація українських 
моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів 
(Асоціація УМДПЛ) спільно з Центром 
політико-правових реформ в партнер-
стві з Секретаріатом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 
та за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу, провела конференцію 
«Реформування та громадський контр-

У Львові відбувся тренінг з роз-
слідувань порушень прав вразливих 
груп

20-22 червня 2014 року у Львові 
Асоціація УМДПЛ провела тренінг «Гро-
мадські розслідування порушень прав 
вразливих груп населення у взаємодії з 
Уповноваженим Верховної Ради Украї-
ни з прав людини».

Відбувся спеціалізований тренінг за 
участі регіональних координаторів Упо-
вноваженого ВРУ з прав людини

15-16 травня 2014 року у приміщенні 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 
людини відбувся спеціалізований тренінг 
«Особливості реалізації національного пре-
вентивного механізму за участі регіональ-
них координаторів зі зв’язків із громадськіс-
тю Уповноваженого ВРУ з прав людини».

Омбудсманом було прийняте рішення 
про надання регіональним координато-
рам зі зв’язків з громадськістю права са-
мостійних візитів в рамках реалізації на-
ціонального превентивного механізму. До 
цього часу вони здійснювали моніторинго-
ві візити у місця несвободи лише за участю 
працівників Секретаріату Уповноваженого, 
що обмежувало розвиток кількісного по-
казника візитів. Також на заході говорили 
про ряд специфічних особливостей моні-
торингу різних типів місць несвободи.

Читати більше

Відбувся семінар для громадських ак-
тивістів, на якому навчали реалізовува-
ти успішні адвокаційні кампанії

23-24 травня 2014 року в Києві Асоціація 
УМДПЛ провела семінар «Як діяти у період 
змін: теорія та практика успішних адвокацій-
них кампаній в Україні та за кордоном». Його 
учасниками стали правозахисники, активіс-
ти та журналісти з різних регіонів України.

Протягом двох днів семінару експертами 
виступили: Максим Лациба, керівник Про-
грами розвитку громадянського суспільства 
Українського незалежного центру політич-
них досліджень (УНЦПД), Ганна Гопко, коор-
динатор «Реанімаційного пакету реформ» та 
Дмитро Макаров, лідер Молодіжного право-
захисного руху (МПД), м.Вороніж, Росія.

Читати більше

оль у сфері надання адміністративних 
послуг в Україні». Її учасниками стали 
представники органів влади, експерти, 
громадські активісти та журналісти з 
різних регіонів України.

Протягом першого дня конференції 
разом із експертами та представниками 
органів влади обговорювалися шляхи 
досягнення європейських стандартів у 
сфері надання адміністративних послуг 
в Україні та першочергові реформи, які 
необхідно провести для досягнення по-
зитивних змін у даній області.

Читати більше

Під час навчання учасники дізна-
лися про структуру і систему роботи 
міліції, алгоритми громадського мо-
ніторингу діяльності дільничних ін-
спекторів міліції, патрульної служби, 
чергових частин та ДАІ. Окрім лекцій 
та інтерактивних бесід із самостійним 
аналізом ситуацій, було передбачено 
практичну частину – моніторинг па-
трульної служби та чергових частин 
неподалік від місця, де відбувається 
тренінг. Це завдання учасники тренін-
гу здійснюють самостійно, озброївшись 
отриманими знаннями, а також посіб-
никами, в яких детально пояснюються 
вимоги до діяльності різних служб та 
підрозділів міліції.

Читати більше

Конференція з адмінпослуг

Семінар про успішні адвокаційні кампанії

Навчання з моніторингу міліції

Під час тренінгу учасники дізна-
лися про головні принципи та осо-
бливості громадських розслідувань у 
взаємодії з Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини, правові 
підстави для здійснення таких заходів. 
Також слухачі ознайомилися із дослід-
ницькою та практичною діяльністю, 
спрямованою на виявлення та усу-

нення основних видів порушень прав 
наркозалежних та секс-працівників 
в діяльності правоохоронних орга-
нів. На практичній частині учасники 
працювали в групах, аналізували та 
розв’язували конкретні ситуації пору-
шень прав представників вразливих 
груп населення.

Читати більше
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Проведено навчання для активістів, які спільно з Ом-
будсманом братимуть участь у громадських розслідуван-
нях порушень прав вразливих груп

30 травня — 1 червня 2014 року у Києві Асоціація 
УМДПЛ провела тренінг «Громадські розслідування по-
рушень прав вразливих груп населення у взаємодії з Упо-
вноваженим Верховної Ради України з прав людини».

Під час тренінгу учасники дізналися про головні прин-
ципи та особливості громадських розслідувань у вза-
ємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини, правові підстави для здійснення таких заходів. 
Окрім того, слухачі ознайомилися із дослідницькою та 
практичною діяльністю, спрямованою на виявлення та 
усунення основних видів порушень прав вразливих груп 
(наркозалежних та секс-працівників) в діяльності право-
охоронних органів. Практична частина — робота в групах, 
була присвячена аналізу та розв’язанню конкретних ситу-
ацій, в тому числі отриманню інформації, її перевірці, збо-
ру доказів порушення прав представників даної категорії 
населення тощо.

Читати більше

Просвітницька діяльність

Тренінг для регіональних 
координаторів
Омбудсмана

Співпраця з Омбудсманом

В Черкасах очільник обласної міліції 
та представник “омбудсмана” розмовля-
ли про права людини

2 квітня відбулась зустріч регіональ-
ного координатора Уповноваженого 
ВРУ з прав людини в Черкаській облас-
ті, члена Асоціації УМДПЛ Володимира 
Батчаєва з в.о. начальника УМВС Укра-
їни в Черкаській області Владиславом 
Пустоваром.

У ході зустрічі обговорювався хід 
розслідування незаконних дій право-
охоронців під час затримання громадян 
у місті Черкаси в січні поточного року, 
аналізувались перспективи розгортання 
процесів взаємодії міліції із неурядови-
ми організаціями, в тому числі визнача-
лися організаційні моменти шляхів по-
новлення та забезпечення ефективної 
діяльності громадської ради при УМВС 
та участі місцевої громади в обгово-
ренні кандидатур кадрових призначень. 
Крім цього, досягнуто домовленість про 
залучення регіонального координатора 
до проведення занять з особовим скла-
дом з метою підвищення рівня обізна-
ності співробітників щодо міжнародних 
стандартів дотримання прав й свобод 
людини, а також про сприяння з боку 
керівництва УМВС проведенню гро-
мадських моніторингових кампаній з 
контролю за дотриманням прав людини 
в місцевих органах і підрозділах вну-
трішніх справ.

Читати більше

Розпочав роботу регіональний коор-
динатор Уповноваженого зі зв’язків із 
громадськістю у Тернопільській області

Регіональним координатором Упо-
вноваженого зі зв’язків із громад-
ськістю у Тернопільській області став 
Володимир Шевченко, член Асоціа-
ції УМДПЛ. Він займатиметься вирі-
шенням питань у Івано-Франківській, 
Хмельницькій та Чернівецькій облас-
тях, оскільки до компетенції регіональ-
ного координатора віднесено не лише 
територію регіону, в якому він знахо-
диться, але й сусідні, в яких відсутні 
координатори.

Читати більше

Генпрокуратура відреагувала на подан-
ня Уповноваженого щодо порушення прав 
людини під час акцій протесту у Черкасах

У поданні Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини йшлося про 
проведення всебічного, об’єктивного та не-
упередженого розслідування за фактами 
неналежного поводження працівників мі-
ліції під час подій 23-27 січня 2014 року в 
м. Черкасах та вжиття заходів щодо при-
ведення процедури розслідувань фактів 
катувань і неналежного поводження у від-
повідність до вимог національного законо-
давства та практики Європейського суду з 
прав людини. З 11 по 15 березня 2014 року 
в Черкасах разом із групою представників 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 
людини проводив розслідування і регіо-
нальний координатор Уповноваженого ВРУ 
з прав людини в Черкаській області, член 
Асоціації УМДПЛ Володимир Батчаєв.

У відповіді Генеральної прокуратури 
України повідомляється, що кримінальне 
провадження за фактами перевищення 
влади із застосуванням насильства під час 
проведення акцій протесту в м. Черкасах 
у січні 2014 року та завідомо неправди-
вих показань працівників УМВС України в 
Черкаській області розслідується слідчим 
управлінням прокуратури Черкаської об-
ласті. 51 особу визнано потерпілими, час-
тина з яких під час допиту заявили про 
застосування до них фізичної сили пра-
цівниками правоохоронних органів.

Читати більше

Регіональний координатор 
Уповноваженого зі зв’язків 
із громадськістю у 
Тернопільській області
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Володимир Батчаєв запропонував МВС проект 
змін, спрямованих на підвищення рівня об’єктивності 
розгляду звернень громадян та якості проведення 
службових розслідувань

15 травня, за участю Міністра внутрішніх справ 
України Арсена Авакова, відбулось чергове засідання 
Експертної ради з питань дотримання прав людини та 
реформування органів внутрішніх справ при МВС Укра-
їни.  У засіданні взяв участь регіональний координатор 
Уповноваженого ВРУ з прав людини в Черкаській об-
ласті, член Асоціації УМДПЛ Володимир Батчаєв, який 
представив присутнім  проект щодо підвищення рівня 
ефективності проведення службових розслідувань за 
повідомленнями громадян про порушення їх прав спів-
робітниками міліції. Експертна рада при МВС ухвалила 
рішення про підтримку запропонованого комплексу 
змін, відповідний пакет документів із пропозиціями 
(пояснювальна записка та порівняльна таблиця) пере-
дані для розгляду керівництву МВС України.

Читати більше

Представник Асоціації УМДПЛ увійшов до складу Громадської 
ради при УМВС України в Тернопільській області

8 травня 2014 року в приміщенні обласної міліції представни-
ки громадських організацій та недержавних ЗМІ провели установчі 
збори з формування нового складу Громадської ради при УМВС. На 
підставі поданих заяв ініціативна група сформувала загальний спи-
сок учасників установчих зборів, серед яких — регіональний пред-
ставник Асоціації УМДПЛ - Володимир Шевченко.

Читати більше

Володимир Шевченко увійшов 
до Громадської ради

при УМВС України

Засідання Експертної ради

Науково-практичне видання «Права 
людини в діяльності української міліції 
– 2013»

Асоціація УМДПЛ підготувала та 
видала науково-практичне видання 
«Права людини в діяльності української 
міліції — 2013». Цей аналітичний звіт є 
традиційним щорічним оглядом стану 

Вийшов друком «Розмовник для рів-
ноправного діалогу з посадовцем Дер-
жавної міграційної служби»

Асоціація УМДПЛ підготувала роз-
мовник, який містить відповіді на стан-
дартні мовні кліше чиновників Дер-
жавної міграційної служби. Тепер без 
проблем можна йти уклеювати фото-
графію в паспорт, отримувати докумен-
ти для виїзду за кордон, реєструвати 
місце проживання тощо. Знаючи свої 
права, ви не будете обдурені та обкра-
дені посадовцями.

Читати більше

Аналітика, корисні матеріали

дотримання прав людини в діяльності 
української міліції, запроваджений Асо-
ціацією УМДПЛ з 2008 року.

Видання ґрунтується на різних дже-
релах інформації — державній статис-
тиці, відомчих нормативних актах МВС, 
результатах соціологічних досліджень 
громадських організацій, матеріалах 
всеукраїнської моніторингової кампанії 
«Міліція під контролем», індивідуальних 
зверненнях громадян та повідомлень в 
засобах масової інформації. В ньому 
міститься 14 розділів, що охоплюють 
такі сфери прав людини, як дотримання 
права на життя, свободу та особисту не-
доторканість, права власності, насиль-
ство та жорстоке поводження, боротьба 
з корупцією. Окрім того, важливим ас-
пектом залишається дотримання прав 
ромів, іммігрантів, наркозалежних осіб, 
працівників органів внутрішніх справ 
тощо.

Читати більше
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Звіт про діяльність організації за 
2013 рік

Асоціація УМДПЛ опублікувала звіт 
про свою діяльність за 2013 рік, який 
охоплює найважливіші моменти робо-
ти, інформацію про головні активності, 
проекти та фінансування організації.

Читати більше

Асоціація УМДПЛ запустила в робо-
ту новий сайт

Новий сайт є спробою поєднати в 
собі два основних компоненти - про ді-
яльність організації (верхнє меню) та про 
громадський контроль за діяльністю мі-
ліції (нижнє меню). Для більшої ефектив-
ності роботи та зручносту використання 
сайту, з`явилися нові можливості: блоги, 
система теґів, що дозволить швидше та 
якісніше знайти потрібні матеріали за 
темами, оновлені «Анонси подій», про-
екти Асоціації, розширена бібліотека, а 
також широкий фільтр матеріалів тощо.

Юрій Чумак розповів працівникам міліції про виборче за-
конодавство

22 травня 2014 р. голова Харківського обласного осеред-
ку Асоціації УМДПЛ, член секретаріату Громадської ради при 
ГУМВС України в Харківській області Юрій Чумак виступив пе-
ред особовим складом Чугуївського РВ (з обслуговування Чугу-
ївського та Печенізького районів) з лекцією на тему ролі ОВС у 
виборчому процесі.

У своєму виступі Ю. Чумак особливо зупинився на визначе-
них законодавством обов’язках і обмеженнях для працівників 
органів внутрішніх справ у виборчому процесі, а також розпо-
вів про виборчі процедури, до яких залучено працівників ОВС, 
і роль правоохоронців у забезпеченні їх дотримання. По закін-
ченні заходу він вручив міліціонерам низку правових пам’яток 
з виборчого законодавства, підготовлених правозахисниками.

Читати більше

В обласному управлінні міліції Волині створено Громадську 
раду, до якої увійшов член Асоціації УМДПЛ

До складу консультативно-дорадчого органу увійшли пред-
ставники 22-х інститутів громадянського суспільства. Керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики», на засіданні установчих зборів 
делегатів обирали шляхом відкритого голосування. Головою Гро-
мадської ради став представник Волинського осередку Асоціації 
УМДПЛ Антон Цісарук.

Читати більше

Марина Цапок: «ДАІшники, як і рані-
ше, возять гроші на Київ»

«Газета по-українськи» провела 
інтерв’ю з членом Асоціації УМДПЛ Ма-
риною Цапок. Говорили про те, якою має 
бути нова міліція після реформування, 
про ліквідацію академій і університетів 
МВС, про перейменування органів пра-
вопорядку та громадський контроль.

Читати більше

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.

Антон Цісарук став Головою  
Громадської ради при УМВС України
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