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Громадські кампанії
Звіт за результатами моніторин-

гової кампанії Державної міграційної 
служби

З 16 до 29 травня 2014 року про-
ходила всеукраїнська кампанія громад-
ського моніторингу якості надання ад-

Підсумки засідання круглого столу 
«Адміністративні послуги в Державній 
міграційній службі — погляд громад-
ськості»

29 липня 2014 року в приміщенні 
Секретаріату Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини 
відбувся круглий стіл на тему: «Адмі-
ністративні послуги в Державній мігра-

Державна міграційна служба відреагува-
ла на звіт громадського моніторингу

Під час круглого столу, що відбувся 
29 липня 2014 року на тему «Адміністратив-
ні послуги в Державній міграційній службі 

– погляд громадськості», Тетяна Нікітіна,  за-
ступник Голови ДМС, пообіцяла надіслати 
листа до Асоціації УМДПЛ про результати 
розгляду звіту моніторингу та вжитих по 
ньому заходів. Довгоочікувана відповідь 
містила зокрема інформацію про те, які за-
ходи було здійснено, щоб усунути порушен-
ня, виявлені під час моніторингу. 

Читати більше

Проведено кампанію моніторингу якості надання адміністративних послуг 
в Державтоінспекції

З 7 по 20 липня 2014 року Асоціація УМДПЛ провела другий етап всеукра-
їнської кампанії громадського моніторингу якості надання адміністративних 
послуг Державною автомобільною інспекцією.

Кампанія моніторингу була покликана збільшити прозорість і доступ-
ність отримання зазначених послуг, а також підвищити обізнаність широко-
го кола громадськості щодо своїх прав та обов’язків для їх одержання. Адже 
не знаючи визначених законодавством процедур, встановленого порядку 
надання послуг та їхньої справжньої вартості (бо частіше за все ми дові-
ряємо працівникам та слухняно сплачуємо всі квитанції), громадяни стають 
жертвами махінацій та порушень своїх прав з боку працівників відповідних 
відомств. 

Читати більше

міністративних послуг департаментами 
Міністерства внутрішніх справ (МВС) та 
Державною міграційною службою Укра-
їни (ДМС). Було досліджено, наскільки 
зручно людям отримувати національ-
ний паспорт, документ для виїзду за 

кордон тощо. За результатами  кампанії 
було сформовано звіт. Переглянути та 
завантажити його можна на сайті Асо-
ціації УМДПЛ.

Читати більше

ційній службі — погляд громадськості». 
Протягом майже трьох годин  учасники 
круглого столу активно обговорювали 
існуючу схему обслуговування грома-
дян в Державній міграційній службі 
на основі представлених результатів 
всеукраїнської кампанії громадського 
моніторингу якості надання адміні-
стративних послуг в даній службі, яку 

провела Асоціація УМДПЛ. Також підні-
малися питання щодо ролі державного 
підприємства «Документ», стратегічних 
напрямків реформ у сфері надання 
адміністративних послуг і проблеми 
отримання тимчасового посвідчення 
особи вимушеними переселенцями 
з окупованих територій.

Читати більше

Круглий стіл з представниками 
Державної міграційної служби
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Правозахисники обговорили звіт 
з дотримання прав людини, підготовле-
ний місією ОБСЄ

18-19 вересня 2014 року в Вар-
шаві виконавчий директор Асоціації 
УМДПЛ взяв участь у зустрічі україн-

Громадський законопроект про мілі-
цію доопрацювали за результатами ши-
рокого обговорення

На сайті реформи органів правопо-
рядку з’явилась доопрацьована версія 
Проекту Закону «Про поліцію і поліцей-
ську діяльність», розроблена експертами 
робочої групи з реформування органів 
правопорядку. Протягом трьох місяців 

ських правозахисників з представни-
ками Бюро по демократичним інститу-
ціям та правам людини ОБСЄ. Зустріч 
була присвячена обговоренню звіту 
з дотримання прав людини, який був 
підготовлений по результатам місії 

ОБСЄ в березні — квітні 2014 року в 
Криму, та аналізу поточної ситуації 
в Україні в сфері порушень прав та 
основоположних свобод людини на 
Сході України.

Читати більше

Реформа органів правопорядку
було опрацьовано сотні пропозицій і за-
уважень від експертів з України та інших 
країн. Було проведено декілька робочих 
зустрічей, в тому числі з працівниками 
Міністерства юстиції України, Секрета-
ріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Текст законопроекту, як і раніше, до-
ступний для коментування, адже робо-

та над вдосконаленням продовжується 
паралельно з адвокацією реальних та 
ефективних реформ української міліції.

Читати більше

Просвітницька діяльність

У Чернівцях відбувся тренінг з 
моніторингу діяльності міліції

18-20 липня 2014 року у Чер-
нівцях Асоціація УМДПЛ провела 
тренінг «Громадський моніторинг 
діяльності працівників ОВС Укра-
їни». Під час навчання учасники 
дізналися про структуру і систему 
роботи міліції, алгоритми громад-
ського моніторингу діяльності 
дільничних інспекторів міліції, 
патрульної служби, чергових час-
тин та ДАІ. Окрім лекцій та інтер-
активних бесід із самостійним 
аналізом ситуацій, було передба-
чено практичну частину – моніто-
ринг патрульної служби та черго-
вих частин неподалік від місця, де 
відбувається тренінг. Це завдання 
учасники тренінгу здійснюють са-
мостійно, озброївшись отримани-
ми знаннями, а також посібника-
ми, в яких детально пояснюються 
вимоги до діяльності різних служб 
та підрозділів міліції.

Читати більше

Розпочато кампанію моніторингу 
якості надання адміністративних по-
слуг міліцією громадської безпеки МВС 
України

Через напружену ситуацію, що 
склалася в Україні, громадяни активно 
скуповують зброю, щоб захищати себе 
і свою сім’ю. Проте існує чимало недо-

Громадські кампанії
ліків у сфері видачі дозволів на її при-
дбання, зберігання та носіння, а також 
реєстрацію, перереєстрацію та надання 
інших адміністративних послуг Депар-
таментом громадської безпеки МВС 
України.

З 1 до 13 вересня 2014 року Асоці-
ація українських моніторів дотримання 

прав людини в діяльності правоохорон-
них органів провела третій етап всеу-
країнської кампанії моніторингу якості 
надання адміністративних послуг Де-
партаментом громадської безпеки МВС 
України. 

Читати більше

Учасники тренінгу 
в Чернівцях

Більше про реформу органів 
правопорядку читайте на сайті
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Співпраця з Омбудсманом

Валерія Лутковська: «Роль регіо-
нальних координаторів Уповноваженого 
у ситуації, яку переживає країна, важко 
переоцінити»

25-26 лиипня 2014 року відбулася 
зустріч регіональних координаторів зі 
зв’язків із громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 
під час якої було представлено звіт Асо-
ціації УМДПЛ «Діяльність регіональних 
координаторів зі зв’язків із громадськістю 
за серпень-грудень 2013 року». Експерт-
на група Консультативної ради при Упо-
вноваженому надала рекомендації щодо 
організації роботи регіональних коорди-

Володимир Батчаєв: Права людини 
під час мобілізації не мають ігнорува-
тися, адже громадяни йдуть захищати 
своє право жити по закону

4 серпня відбулась робоча зустріч 
регіонального координатора Уповнова-
женого ВРУ з прав людини в Черкаській 
області, члена Асоціації УМДПЛ Воло-
димира Батчаєва з військовим коміса-
ром Черкаського обласного військового 
комісаріату Євгеном Курбетом, на якій 
розглядалося питання   дотримання 
прав жителів області під час третьої 
черги часткової мобілізації.  Головними 
темами обговорення стали   категорії 
військовозобов’язаних, які   підлягають 
призову під час мобілізації, умови й по-
рядок звільнення осіб від мобілізації, 
роль органів місцевої влади та само-
врядування у мобілізаційних проце-
сах,   необхідність проведення широкої 
роз’яснювальної роботи серед населен-
ня про мету та порядок проведення мо-
білізації.

Читати більше

З ініціативи Омбудсмана активіс-
тів Асоціації УМДПЛ залучили до захо-
дів в межах відкритого провадження за 
фактом смерті мешканця м. Чернівці

З 5 серпня 2014 року на контролі 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини перебувала отримана 
від активістів громадських організацій 
м. Чернівців інформація щодо неправо-
мірного затримання 21 липня 2014 року 
працівниками міліції громадянина Д. та 
нанесення йому тілесних ушкоджень.

За ініціативи Уповноваженого 
з  метою забезпечення прозорості та 
об’єктивності до заходів в межах про-
вадження залучено активістів громад-
ських організацій, зокрема, «Асоціація 
УМДПЛ», «Тернопільська правозахисна 
група» та  «Світле майбутнє для тебе».

Читати більше

Регіональний координатор Уповнова-
женого ВРУ з прав людини в Черкаській 
області продовжує опікуватися правами 
місцевих «майданівців»

Регіональний координатор Уповно-
важеного ВРУ з прав людини в Чер-
каській області, член Асоціації УМДПЛ 
Володимир Батчаєв провів особисті зу-
стрічі з прокурором Черкаської області 
та заступником керівника Управління 
інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня УМВС. Темою розмови стало закриття 

Представники Асоціації УМДПЛ на-
вчають міліціонерів дотриманню прав 
людини

Алла Григорівна Лепеха, представ-
ник Асоціації УМДПЛ в Чернігівській 
області, взяла участь в першому занят-
ті в системі службової підготовки спів-
робітників Управління УМВС України в 
Чернігівській області. Саме про дотри-
мання прав і свобод громадян в діяль-
ності міліції в сучасних умовах йшлося 
під час першого заняття. 

Читати більше

Справа командира 5-го батальйону територіальної оборони «Прикарпаття» 
перебуває на особистому контролі Уповноваженого

За дорученням Валерії Лутковської регіональний координатор зі зв’язків із 
громадськістю Уповноваженого в Одеській області Андрій Толопіло відвідав ко-
мандира батальйону «Прикарпаття» підполковника Віталія Комара та ознайомив-
ся з умовами тримання його під вартою у слідчому ізоляторі м. Одеси, а також 
станом його здоров’я. Як наслідок, за наполяганням регіонального координатора 
Віталію Комару було надано послуги професійного психолога. 

Читати більше

наторів. За словами Валерії Лутковської, 
окрім традиційних функцій, визначених 
у Меморандумі про співпрацю між Упо-
вноваженим з прав людини та Асоціацією 
УМДПЛ, на регіональних координаторів 
покладено наразі відповідальні завдання 
моніторингу дотримання прав мобілізо-
ваних, військовослужбовців та членів їх-
ніх сімей, тимчасових переселенців, осо-
бливо дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Окрім того, в рамках зустрічі 
було проведено семінар з питань засто-
сування Кримінального процесуального 
кодексу України.

Читати більше

кримінального провадження стосовно 
громадянина К., який в січні 2014 року 
затримувався працівниками міліції за 
підозрою в участі у штурмі Черкаської 
обласної державної адміністрації. Зазна-
чене порушення було невідкладно   усу-
нуто і 25.08.2014 громадянин К. отримав 
нову довідку, відповідно до якої він не 
мав і не має проблем кримінального ха-
рактеру.

Читати більше

Регіональні координатори 
зі зв’язків із громадськістю 
Омбудсмана
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Співпраця з Омбудсманом

Перше заняття в системі службової 
підготовки зі співробітниками Управ-
ління УМВС України в Чернігівській об-
ласті було присвячене правам людини

На початку вересня 2014 року відбу-
лось перше заняття  в системі службової 
підготовки   зі співробітниками Управлін-
ня УМВС України в Чернігівській облас-
ті.  Воно було присвячене питанням дотри-
мання прав людини в  діяльності органів 
внутрішніх справ. В його проведенні взяла 
участь член правління Асоціації україн-
ських моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів, го-
лова Громадської ради при УМВС України 
в Чернігівській області Алла Лепеха.

Читати більше

Член Асоціації УМДПЛ став регіо-
нальним координатором Омбудсмана

На посаду регіонального координа-
тора зі зв’язків із громадськістю Упо-
вноваженого Верховної Ради України 
з прав людини в Одеській області було 
призначено Андрія Толопіла, члена 
Асоціації УМДПЛ. 11 серпня він провів 
робочі зустрічі з керівництвом прокура-
тури Одеської області, ГУМВС України в 
Одеській області, а також губернатором 
Одеської області, під час яких вони були 
проінформовані про сферу компетенції 
і задачі регіонального координатора.

Читати більше

Представник Омбудсмана на Кірово-
градщині навчав працівників міліції

На перше у новому навчальному році 
заняття правоохоронців у системі служ-
бової підготовки до УМВС завітав регіо-
нальний координатор зі зв’язків з громад-
ськістю Уповноваженого Верховної ради 
України з прав людини у Кіровоградській 
області Віктор Жученя. Він спілкувався з 
особовим складом Управління з питань 
функціонування Інституту права в Україні, 
розповів про завдання відповідних орга-
нів з контролю за дотриманням прав лю-
дини у правоохоронній діяльності, а також 
про вжиття заходів реагування у випадках 
виявлення порушень у цій сфері.

Читати більше

Діяльність національного превен-
тивного механізму в Україні стала те-
мою для додаткового заняття у систе-
мі службової підготовки правоохоронців 
Черкащини

12 серпня регіональний координа-
тор Уповноваженого ВРУ з прав люди-
ни в Черкаській області, член Асоціації 
УМДПЛ Володимир Батчаєв провів за-
няття з особовим складом ізолятору 
тимчасового тримання Придніпровсько-
го РВ УМВС України в Черкаській облас-
ті на тему «Національний превентивний 
механізм в Україні».

Читати більше

В Полтавській області розпочав ді-
яльність координатор зі зв’язків з гро-
мадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини

Виконуючи доручення щодо здій-
снення цивільного контролю за воєнною 
організацією та захисту прав мобілізо-
ваних осіб регіональний координатор зі 
зв’язків з громадськістю Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав люди-
ни в Полтавській області Віра Яковенко 
зустрілась із т.в.о. військового комісара 
Полтавського обласного військового 
комісаріату полковником  С.В. Манжо-
сом. Під час зустрічі було обговорено 
питання співпраці щодо роз’яснення 
прав мобілізованих, заплановано лекції 
та робочі зустрічі.

Читати більше

Громадськість спільно з представ-
никами Омбудсмана виявила низку не-
доліків в діяльності Дніпровського та 
Дарницького районних управлінь міліції 
міста Києва

Представники Департаменту з питань 
реалізації національного превентивного 
механізму Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 
разом із громадськими моніторами від 
ГО «Центр соціальна дія» та ВГО «Асо-
ціація УМДПЛ» відвідали четвертий те-
риторіальний відділ міліції (ТВМ) Дні-
провського та перший ТВМ Дарницького 
районного управління ГУМВС України 
у м. Києві. Під час моніторингового ві-

зиту було виявлено низку недоліків, на 
усунення яких керівництву Міністерства 
внутрішніх справ вже неодноразово на-
правлялися рекомендації Уповноваже-
ного з прав людини, що свідчить про не-
належне реагування з боку керівництва 
МВС на рекомендації Уповноваженого.

Читати більше

Розповідь правоохоронцям 
про національний 

превентивний механізм

Регіональний координатор 
Омбудсмана в Одеській області

Регіональний 
координатор 
Омбудсмана 

в Полтавській 
області
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Співпраця з Омбудсманом

Алла Лепеха, член Асоціації 
УМДПЛ, перевірила дотримання прав 
військовозобов’язаних при проходженні 
медичного огляду на Чернігівщині

Регіональний координатор по 
зв’язках з громадськістю Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав 
людини в Чернігівській області, член 
Асоціації УМДПЛ  Алла Лепеха спільно з 
виконавчим директором Чернігівського 
громадського комітету захисту прав лю-
дини Віктором Тарасовим 11 та 14 серп-
ня 2014 року здійснили моніторинговий 
візит до Чернігівського обласного вій-
ськового комісаріату. Вони зустрілися з 
керівництвом Чернігівського обласного 
військкомату, ознайомилися з докумен-
тами та матеріалами, що регламентують 
проведення мобілізації, умовами про-
ведення медичних оглядів. 

Читати більше

У Черкасах регіональний координа-
тор Уповноваженого ВРУ з прав людини 
контролює дотримання прав призовників

Протягом серпня 2014 року регіо-
нальним координатором зі зв’язків із 
громадськістю Уповноваженого ВРУ з 
прав людини в Черкаській області, чле-
ном Асоціації УМДПЛ Володимиром Бат-
чаєвим здійснено візити до Черкаського 
обласного та Черкаського об’єднаного 
міського військових комісаріатів з ме-
тою контролю за дотриманням прав 
військовозобов’язаних, які призиваються 
до Збройних Сил України по мобілізації.

Читати більше

В УМВС Полтавщини розпочався новий навчальний рік
Віра Яковенко, член Асоціації УМДПЛ, координатор зі зв’язків 

з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Полтав-
ській області, була запрошена лектором на перше заняття для 
особового складу міліції, яке відбулося в обласному управлін-
ні. Першою темою в системі службової підготовки стали вимоги 
законодавства України та міжнародно-правових актів щодо до-
тримання прав і свобод громадян, зокрема превентивного за-
тримання у районі проведення антитерористичної операції осіб 
причетних до терористичної діяльності, а також рішення Євро-
пейського суду в справі «Ливада проти України».

Читати більше

Візит регіонального координатора 
Омбудсмана до військового госпіталю 
м. Полтава

Регіональний координатор зі зв’язків з 
громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав 
людини в Полтавській області Яковенко 
В.С., виконуючи доручення, здійснила ві-
зит до військового госпіталю м. Полтава, 
під час якого було проведено бесіди з па-
цієнтами щодо їх законних прав та інтер-
есів та надано індивідуальні консультації. 
Основні питання – гарантованість соціаль-
них пільг військовослужбовцям, надання 
статусу учасника бойових дій та питання 
процедури виплати одноразової допомо-
ги в разі часткової втрати працездатності 
без встановлення інвалідності.

Читати більше

Регіональний координатор Упо-
вноваженого ВРУ з прав людини взяв 
участь у засіданні Консультативної 
ради при прокуратурі Черкаської об-
ласті

17 вересня представники громад-
ськості та працівники прокуратури 
в  черговий раз зустрілися на засі-
данні Консультативної ради при про-
куратурі Черкаської області. Цього 
разу предметом спільного обгово-
рення  став звіт прокуратури про хід 
розслідування випадків незаконного 
затримання, побиття, знищення та по-
шкодження майна громадян у Черка-
сах під час акцій протесту в  січні-лю-
тому 2014 року.

Читати більше

Завдяки втручанню регіонального координатора Уповноваженого ВРУ з 
прав людини розпочате кримінальне провадження за фактом побиття чоло-
віка співробітниками міліції

Читати більше

Лекція для особового складу 
міліції на Полтавщині

Представник Омбудсмана 
перевірила дотримання 
прав військовозобов’язаних

Володимир Батчаєв контролює 
дотримання прав призовників
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Члени Асоціації УМДПЛ продовжують брати активну участь у моніторингових ві-
зитах у рамках НПМ

Регіональний координатор Уповноваженого зі зв’язків із громадськістю у Черкаській 
області, член Асоціації УМДПЛ Володимир Батчаєв та громадські активісти здійснили 
моніторинговий візит до Черкаської обласної психіатричної лікарні у м. Сміла. Виявлені 
проблеми, недоліки і рекомендації щодо їх усунення будуть спрямовані Міністерству 
охорони здоров’я та Міністерству соціальної політики України.

Читати більше

Співпраця з Омбудсманом

Громадськість проконтролю-
вала стан дотримання прав лю-
дини в Одеському СІЗО

За дорученням Валерії Лут-
ковської регіональним коорди-
натором зі зв’язків із громадськіс-
тю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в 
Одеській області, членом Асоці-
ації УМДПЛ Андрієм Толопілом 
спільно із громадським моніто-
ром НПМ Іриною Бобровнік було 
здійснено моніторинговий візит 
до Одеського слідчого ізолятора. 
Під час моніторингу вивчалися 
умови тримання ув’язнених, стан 
дотримання їх прав та свобод. За 
результатами моніторингу готу-
ються відповідні акти реагування 
Уповноваженого з прав людини.

Читати більше

Відбувся тренінг “Розслідування по-
рушень прав людини у взаємодії з Упо-
вноваженим ВР з прав людини”

29-30 серпня 2014 року у м. Києві 
відбувся дводенний тренінг для регіо-
нальних представників та координато-
рів зі зв’язків із громадськістю Уповно-
важеного ВРУ з прав людини, адвокатів, 
журналістів та громадських активістів 
на тему «Розслідування порушень прав 
людини у взаємодії з Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав люди-
ни». Тренером виступив керівник Відді-
лу спеціальних проваджень Секретаріа-
ту Уповноваженого ВРУ з прав людини 
Сергій Швець. Всі учасники заходу отри-
мали унікальні знання, які будуть вико-
ристовувати при часті у проведенні спе-
ціальних проваджень Уповноваженого 
ВРУ з прав людини.

Читати більше

Полтавський координатор Уповно-
важеного продовжує зустрічі з військо-
вослужбовцями та мобілізованими

Відповідно до окремого доручення 
Уповноваженого з прав людини щодо 
недопущення порушення прав мобілі-
зованих осіб, координатор зі зв’язків з 
громадськістю Уповноваженого в Пол-
тавській області відвідала в/ч – Польова 
пошта В 0213. Під час візиту відбулась 
зустріч зі 128 мобілізованими особами, 
що проходять відповідне навчання на 
базі в/ч.

Читати більше

Зустрічі з 
військовослужбовцями 
та мобілізованими на 
Полтавщині

Учасники тренінгу по розслідуванням 
порушень прав людини у взаємодії з 
Омбудсманом

Моніторинг дотримання 
прав людини

в Одеському СІЗО

6Інформаційний бюлетень Асоціації УМДПЛ  /  липень-вересень 2014  /  umdpl.info

http://umdpl.info/
http://umdpl.info/2014/08/chleny-asotsiatsiji-umdpl-prodovzhuyut-pryjmaty-aktyvnu-uchast-u-monitorynhovyh-vizytah-do-mists-nesvobody/
http://umdpl.info/2014/09/hromadskist-prokontrolyuvala-stan-dotrymannya-prav-lyudyny-v-odeskomu-sizo/
http://umdpl.info/2014/09/vidbuvsya-treninh-rozsliduvannya-porushen-prav-lyudyny-u-vzajemodiji-z-upovnovazhenym-vr-z-prav-lyudyny/
http://umdpl.info/2014/09/poltavskyj-koordynator-upovnovazhenoho-prodovzhuje-zustrichy-z-vijskovosluzhbovtsyamy-ta-mobilizovanymy/
http://umdpl.info/


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

Аналітика, корисні матеріали

Новини з регіонів

Володимир Батчаєв: “Реформа МВС: не припиняючи безна-
дійні спроби. частина 1”

Читати більше
Володимир Батчаєв: “Реформа МВС: не припиняючи безна-

дійні спроби. частина 2”
Читати більше

Координатор Уповноваженого в 
Полтавській області – співпраця зі сту-
дентами-волонтерами Полтавського 
інституту економіки

Відгукнувшись на заклик НПМ щодо 
необхідності точкового обдзвону всіх 
місць несвободи в зоні АТО і складання 
карти проблем, Координатор Уповно-
важеного ВРУ з прав людини у Полтав-
ській області в тісній співпраці з Пол-
тавським інститутом економіки і права 
створила волонтерську групу для вирі-
шення даного завдання.

Читати більше

Уповноважений продовжує контр-
олювати дотримання прав мобілізо-
ваних та учасників АТО

За дорученням Валерії Лутковської 
регіональний координатор зі зв’язків 
із громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав лю-
дини в Одеській області, член Асоці-
ації УМДПЛ Андрій Толопіло, відвідав 

Співпраця з Омбудсманом

Маліновський, Київський та Примор-
ський районні військкомати м. Одеси.

Читати більше

Зустріч Координатора зі зв’язків 
з громадськістю Уповноваженого з пред-
ставниками полтавської адвокатури

16 серпня в приміщенні Ради ад-
вокатів Полтавської області під час 

проведення семінару з підвищ про-
фесійної кваліфікації для адвокатів 
та стажистів, регіональним коорди-
натором   зі зв’язків з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини в 
Полтавській області Яковенко Вірою 
було прочитано лекцію на тему «НПМ 
в системі Обмудсман+». 

Читати більше

Злата Швець: Гроші в МВС України: таємниця чи доступна 
інформація?

Читати більше
Ульяна Швець: Шлях до ідеалу в системі органів правопо-

рядку
Читати більше

Голова Харківського обласного осередку Асоціації 
УМДПЛ став депутатом Чугуївської міської ради

17 серпня 2014 року у Чугуєві Харківської області 
пройшли проміжні вибори депутата в міську раду у 
зв’язку зі смертю депутата Миколи Лобанова. За ре-
зультатами голосування народним обранцем став 
Юрій Чумак, один із експертів Асоціації УМДПЛ, який 
отримав 46,6% голосів.

Читати більше

Член Асоціації УМДПЛ від-
відав стаціонарне відділення 
територіального центру соці-
ального обслуговування

24 липня 2014 року член 
Асоціації УМДПЛ Юрій Чумак 
разом із представником Де-
партамента з питань реалізації 
національного превентивного 
механізму Секретаріату Упо-
вноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Іриною 
Сергієнко відвідали стаціо-
нарне відділення Чугуївсько-
го районного територіального 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних 
послуг). Вони ознайомилися із 
умовами проживання, харчу-
вання, рівнем медичного об-
слуговування підопічних, що 
проживають в закладі.

Читати більше

Представник Асоціації УМДПЛ 
взяв участь в обговоренні питання 
щодо створення Служби фінансо-
вих розслідувань України

Голова Харківського облас-
ного осередку Асоціації УМДПЛ, 
президент Центру правових та 
політичних досліджень «ДУМА» 
Юрій Чумак взяв участь у спіл-
куванні представників інститу-
тів громадськості, бізнес-кіл та 
Державної фіскальної служби 
України. Він підняв тему заве-
ликих повноважень майбутньої 
Служби, що може призвести до 
зловживань і проявів корупції 
та наголосив на необхідності за-
безпечення в якості надійного 
запобіжника механізму дієвого 
громадського контролю за діяль-
ністю новостворюваної право-
охоронної структури.

Читати більше

Співпраця зі студентами-
волонтерами
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Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці:
Міжнародний фонд “Відродження” та інші інституції мережі Фондів Відкритого Суспільства, 

Національний Фонд підтримки демократії (NED) (США), Програми розвитку ООН в Україні, 
Європейський Союз, Фонд Чарльза Стюарта Мотта.

Інші новини

Ведення блогу на сайті Асоціації УМДПЛ
Асоціація УМДПЛ пропонує цікаву мож-

ливість – вести блог на сайті. Висловлюйте ідеї, 
діліться своїми думками та корисною інфор-
мацією на тему міліції з широкою аудиторією 
наших читачів (щодня сайт Асоціації відвід-
ують від 1000 до 2000 осіб)! Окрім того, блог 

– це чудова можливість для пошуку однодум-
ців та залучення необхідних ресурсів!

Читати більше
«Найприємніше, коли на запитання 

«А хто ви?» відповідаєш «Ми – громадя-
ни України..»

Юлія Палагнюк, активістка всеукраїнських 
кампаній моніторингу міліції, що проводить 
Асоціація УМДПЛ, на власному досвіді пере-
коналася в силі громадського контролю та по-
ділилася емоціями щодо цього.

Читати більше

Вітаємо новий склад керівних орга-
нів Асоціації УМДПЛ!

30 серпня 2014 року Асоціація 
УМДПЛ провела загальні збори, на яких 
було обрано членів та голову правлін-
ня, членів ревізійної комісії та прийнято 
новачків. Окрім того, обговорювалася 
організація подальшої роботи Асоціа-
ції УМДПЛ, зокрема – і в регіональних 
осередках. Головою правління обраний 
Жученя Віктор Семенович. Новообрані 
члени правління: Лепеха Алла Григорів-
на, Свірець В’ячеслав Володимирович, 
Чумак Юрій Володимирович, Шевченко 
Володимир Павлович. Ревізійна комі-
сія: Толопіло Андрій Павлович, Франків 
Юрій Богданович, Яковенко Віра Сергі-
ївна.

Читати більше

Прес-конференція «Війна - не 
привід для диктатури: правоза-
хисники попереджають про не-
безпеки «законів 12 серпня»

15 серпня 2014 року від-
булася прес-конференція, на 
якій правозахиснки розповіли 
про небезпеку законів та за-
конопроектів, прийнятих 12 
серпня 2014 року, оскільки 
вони порушують національні та 
міжнародні норми законодав-
ства. Участь у заході взяла Ма-
рина Цапок, експерт Асоціації 
УМДПЛ.

Зокрема, законопроект 
№4310а надає працівникам 
міліції право застосовувати без 
попередження фізичну силу, 
спеціальні засоби і зброю у ра-
йоні проведення антитерорис-
тичної операції. Таке рішення 
може призвести до заподіяння 
шкоди життю та здоров’ю лю-
дей, непричетних до терорис-
тичної діяльності.

Читати більше

Новий голова 
правління —
Жученя Віктор
Семенович

Прес-конференція
“Війна – не привід для диктатури”
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