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Громадські кампанії

Керівництво Департаментів 
ДАІ та громадської безпеки МВС 
України відмовилося вислухати 
претензії громадськості до своєї 
роботи

Начальники Департаментів 
Державної автомобільної інспек-
ції України та громадської безпе-
ки МВС України проігнорували 
запрошення громадських орга-
нізацій прийняти участь у «круг-
лому столі» з обговорення по-
рушень прав громадян та  вимог 
Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», який відбувся 29 
жовтня 2014 року в приміщенні 
Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини.

Читати більше

Член Асоціації УМДПЛ став делега-
том від України на сесію Генеральної 
Асамблеї ООН в Нью-Йорку

В рамках 69-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН в Нью-Йорку з 20 по 
25 жовтня, відбувся адвокаційний ві-
зит за участю представників з Украї-
ни та Білорусі. В делегації від Украї-

Кампанія моніторингу якості надан-
ня адміністративних послуг завершилася 
проведенням всеукраїнської конференції

18 – 19 грудня 2014 року у Киє-
ві Центр політико-правових реформ 
спільно з Асоціацією українських моні-
торів дотримання прав людини в діяль-
ності правоохоронних органів провели 
конференцію «Підвищення якості адмі-
ністративних послуг шляхом посилен-
ня впливу громадянського суспільства 
на державну політику у цій сфері». Її 
учасниками стали експерти та активісти 
громадських організацій, представники 
органів влади та журналісти з понад 40 
міст України.

Читати більше

Міжнародна діяльність

ни взяв участь виконавчий директор 
Асоціації українських моніторів до-
тримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів Вадим Пи-
воваров.

Під час візиту українські і біло-
руські правозахисники взяли участь у 
серії зустрічей з делегаціями офіцій-

них представництв країн в ООН, зо-
крема, активісти мали змогу довести 
існуючи проблеми з дотриманням 
прав людини до делегацій США, Ве-
ликої Британії, Швейцарії, Німеччи-
ни,  Норвегії, та інших західних демо-
кратичних країн.

Читати більше

Круглий стіл, 
присвячений 
обговоренню 

проблем якості 
адміністративних 

послуг в ДАІ та ДГБ

Конференція, присвячена 
якості надання 
адміністративних послуг
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Просвітницька діяльність

Думки експертів з приводу нового 
закону про прокуратуру

Читати більше
Експерти «Реанімаційного пакету ре-

форм» звертають увагу на непрозорість 
процедури і проблеми ухваленої Урядом 
Концепції реформування системи МВС

Правозахисники закликають напо-
внювати стенд правовою інформацією

26 грудня 2014 року члени Асоціації 
українських моніторів дотримання прав 
людини встановили стенд із правовою 
інформацією в холі Офісу Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав 
людини.

Читати більше

Презентовано мобільний додаток 
«Міліція під контролем»

28 жовтня 2014 року Асоціація укра-
їнських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних 
органів провела презентацію мобіль-
ного додатку «Міліція під контролем». 
Це правова інформація про те, як по-
водитись із правоохоронцями в різних 
життєвих ситуаціях, як запобігти чи ви-
рішити конфлікти з міліцією.

Читати більше

Володимир Шевченко, представник 
Асоціації УМДПЛ у Тернополі, провів 3 
майстер-класи для молоді на тему «Ти і 
міліція». Зустрічі відбулися у Тернопіль-
ській СЗШ №16 (Читати більше), у Збо-
рівській державній українській гімназії ім. 
Романа Завадовича (Читати більше) та в 
читальному залі Тернопільської обласної 
наукової бібліотеки (Читати більше).

На Рівненщині майстер-класи про-
водив В’ячеслав Свірець: для студентів 
Рівненського кооперативного економі-
ко-правового коледжу (Читати більше), 
Рівненського коледжу економіки та біз-
несу, а також Рівненського медичного 
коледжу (Читати більше).

У місті Кіровограді три майстер-кла-
си провів голова правління Асоціації 
УМДПЛ Віктор Жученя: для учнів 9-11 
класів ЗОШ №26 (Читати більше), ЗОШ 
№7 ім. О.С.Пушкіна (Читати більше), а та-
кож для учнів вищого професійного учи-
лища №4 в м. Кіровоград (Читати більше).

Алла Лепеха, представник Асоціації 
УМДПЛ у Чернігівській області, провела 
майстер-класи «Ти і міліція» для засудже-

Реформа органів правопорядку

Читати більше
Борис Малишев: Реформи… Коли 

вони почнуться та закінчаться?
Читати більше 
Олександр Банчук: 10 недоліків «на-

півреформи» міліції
Читати більше 

Позиція РПР: Є всі можливості під-
готувати бюджет реформ, а не про-
їдання

Читати більше
Олександр Банчук на телеканалі 

Рада: Реформа МВС
Читати більше

них Прилуцької виховної колонії (Читати 
більше), для учнів загальноосвітньої шко-
ли №19 (Читати більше) та   в Чернігів-
ській міській кримінально-виконавчій ін-
спекції молодим людям, які перебувають 
в конфлікті із законом (Читати більше).

Для молоді Миколаєва чотири май-
стер-класи провів Олександр Синьов: 
студентам Чорноморського державно-
го університету ім. Петра Могили (Чи-
тати більше), учням юридичного ліцею 
(Читати більше), учням Миколаївського 
ліцею «Педагог» Миколаївської міської 
ради Миколаївської   області (Читати 
більше) та учням 11-го класу Миколаїв-
ського муніципального колегіума імені 
В.Д.Чайки (Читати більше).

Юрій Чумак, очільник Харків-
ського обласного осередку Асоціації 
УМДПЛ, провів три майстер класи «Ти і 
міліція»під час мандрівного кінофести-
валю документального кіно про права 
людини Docudays UA: в Ізюмському про-
фесійному ліцеї (Читати більше), в Чугу-
єво-Бабчанському лісному коледжі та 
учням сел. Кочеток Чугуївського району 
Харківської області (Читати більше).

Асоціація УМДПЛ продовжує організовувати майстер-класи “Ти 
і міліція”, що реалізовуються в рамках проекту “Посилення можли-
востей молоді захищатися від свавілля правоохоронних органів” за 
фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
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Співпраця з Омбудсманом

Регіональні координатори Уповноваженого ВРУ з прав людини

Асоціація УМДПЛ підтримала ініціа-
тиву Омбудсмана у сфері забезпечення 
права на доступ до публічної інформації

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини ініціювала ство-
рення платформи співпраці громад-
ських організацій у сфері забезпечення 
права на доступ до публічної інформа-
ції. Дана платформа покликана не до-
пустити порушень прав і свобод людини 
щодо доступу до публічної інформації.

Читати більше

Відбувся круглий стіл на тему: 
«Спільні провадження Офісу Омбудсмана 
та громадських активістів за фактами 
порушень прав вразливих груп населен-
ня: принципи, досвід, перспективи»

Відбулося стратегічне планування 
діяльності регіональних координато-
рів і представництв Уповноваженого з 
прав людини

15-16 грудня, в Києві, відбулася зу-
стріч регіональних координаторів зі 
зв’язків з громадськістю Уповноважено-
го ВРУ з прав людини, під час якої було 
проаналізовано досвід роботи регіо-
нальних координаторів протягом 2014 
року, питання вдосконалення майбутньої 
діяльності, визначено ключові завдання, 
а також розроблено план діяльності ре-
гіональних координаторів та представ-
ництв Уповноваженого на 2015 рік.

Читати більше

За підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй Асоціація УМДПЛ запроваджує мережу 
регіональних координаторів зі зв’язків із громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини, які  виконують 
низку завдань: моніторингові візити до місць несвободи, перевірка та реагування щодо окремих фактів 
порушень прав людини, консультування громадян, налагодження співпраці з громадським сектором тощо.

Володимир Шевченко, регіональ-
ний координатор Уповноваженого ВР 
України з прав людини в Тернопіль-
ській області, член Асоціації УМДПЛ, 19 
жовтня 2014 року відвідав збори гро-
мади  у с. В. Березовиця і долучився до 
обговорення проблеми водопостачання 
селища, а саме, спорудження автоном-
ної свердловини для водопостачання 
новобудов. Читати більше

18 листопада 2014 року у Чернівець-
кій обласній державній адміністрації 
Володимир Шевченко взяв участь у ро-
боті круглого столу «Співпраця заради 
якості безоплатної правової допомоги», 
де обговорювалися питання якості на-

дання таких послуг, законодавчі зміни 
у даній сфері, доступ до клієнтів без-
оплатної вторинної правової допомоги 
у місцях несвободи тощо. Він розповів 
про створення в структурі Секретаріа-
ту Уповноваженого Департаменту на-
ціонального превентивного механізму 
(НПМ) та про його діяльність, а також 
ознайомив учасників круглого столу з 
роботою відділу спеціальних прова-
джень.

Читати більше

8 грудня 2014 року Володимир Шев-
ченко організував Skype-прийом грома-
дян Уповноваженим ВР України з прав 

8 жовтня 2014 року в приміщенні 
Секретаріату Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини від-
бувся круглий стіл на тему: «Спільні 
провадження Офісу Омбудсмана та 
громадських активістів за фактами 
порушень прав вразливих груп насе-
лення: принципи, досвід, перспекти-
ви». У заході взяли участь працівники 
Офісу Омбудсмана, а також представ-
ники неурядових організацій, які у пе-
ріод з вересня 2013 року по вересень 
2014 року брали участь у проведен-
ні спільних проваджень щодо пору-
шення прав наркозалежних та секс-
працівників.

Читати більше

Участь в роботі національного пре-
вентивного механізму

Перевірено дотримання прав непо-
внолітніх у слідчому ізоляторі міста 
Києва

Читати більше

Під час моніторингового візиту до 
Броварського міськвідділу ГУМВС Укра-
їни в Київській області виявлено низку 
системних порушень прав людини

Читати більше

Виявлено порушення прав і свобод 
людини в діяльності правоохоронних ор-
ганів Київської області

Читати більше

Володимир 
Шевченко 
читає 
майстер-
клас “Ти і 
міліція”

В’ячеслав Свірець бере 
участь у роботі круглого 
столу
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Регіональні координатори Уповноваженого ВРУ з прав людини

людини Валерією Володимирівною Лут-
ковською.

Читати більше

Андрій Толопіло, регіональний коор-
динатор зі зв’язків із громадськістю Упо-
вноваженого Верховної Ради України з 
прав людини в Одеській області, здій-
снив перевірку санаторія імені Пиро-
гова (санаторний комплекс «Куяльник», 
що розташрваний у межах м.Одеса), де 
мешкають вимушені переселенці, у тому 
числі інваліди. Читати більше

Окрім того, здійснено моніторингові 
візити до Одеського дитячого будин-
ку-інтернату (Читати більше), ізолято-
ра тимчасового тримання Одеського 
міського управління ГУМВС України в 
Одеській області (Читати більше), Чор-
номорської виправної колонії № 74 
управління Державної пенітенціарної 
служби України в Одеській області (Чи-
тати більше).

27 листопада 2014 року Андрій Толо-
піло виступив в ефірі Одеського облас-
ного державного телебачення (Читати 
більше).

25 грудня  2014 року в приміщенні 
територіального управління державної 
судової адміністрації України в Одесь-
кій області Андрій Толопіло взяв участь 
у колегії територіального управління, на 
якій розглядалися такі питання, як стан 
забезпечення приміщень судів області 
до опалювального сезону, стан обліко-
во-статистичної роботи в місцевих за-
гальних судах, матеріально-технічне за-
безпечення судів тощо (Читати більше).

В’ячеслав Свірець, регіональний ко-
ординатор зі зв’язків з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини 
у Рівненській області, 20 листопада 
2014 року, взяв участь у круглому столі 
на тему «Співпраця заради якості без-
оплатної правової допомоги» (Читати 
більше).

До Дня прав людини, який щоріч-
но відзначається 10 грудня, В’ячеслав 
Свірець взяв участь у радіопрогра-
мі   «Актуальна тема» на радіо «Край» 
Рівненської обласної державної теле-
радіокомпанії (Читати більше), а також 
виступив в прямому ефірі телеканалу 
«Ритм TV» (Читати більше).

В рамках міжнародний фестивалю 
документального кіно про права лю-
дини Docudays UA В’ячеслав Свірець 
організував показ документального 
фільму «Євромайдан. Чорновий мон-
таж» у пенетенціарних закладах Рів-
ненщини: Городищенській виправній 
колонії максимального рівня безпеки 
та Катеринівській виправній колонії 
(Читати більше).

Віктор Жученя, регіональний ко-
ординатор зі зв’язків з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Кіровоградській області, разом із пред-
ставником Департаменту з питань ре-
алізації національного превентивного 
механізму Секретаріату Уповноважено-
го та громадськими моніторами, здій-
снив візит до органів внутрішніх справ 
Кіровоградської та Черкаської областей 
(Читати більше).

До професійного свята соціальних 
працівників, 3 листопада 2014 року, 
координатор зі зв’язків із громадськіс-
тю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Полтавській 
області, голова Полтавського осередку 
Асоціації УМДПЛ Віра Яковенко провела 
круглий стіл на тему «Особливості реа-
лізації НПМ в місцях несвободи для ді-
тей» (Читати більше).

З нагоди Всесвітнього дня інвалідів 
було проведено круглий стіл «Захист 
прав інвалідів у діяльності національ-
ного превентивного механізму», на яко-
му обговорювалися питання, пов’язані з 
діяльністю НПМ, організацією та прове-
денням моніторингових візитів до місць 
несвободи, результати роботи моніторів 
та реагування на виявлені недоліки ор-
ганів державної влади та інші (Читати 
більше).

Окрім того, Віра Яковенко взяла 
участь у візиті до  Старобільського слід-
чого ізолятора Луганської області, де 
вивчався стан дотримання прав людини 
у діяльності установи (Читати більше).

Регіональний координатор із зв’язків 
з громадськістю Уповноваженого Верхо-
вної ради України з прав людини в Черні-
гівській області, член правління Асоціації 
УМДПЛ Алла Лепеха, здійснила моніто-
ринговий візит до місць компактного роз-
міщення внутрішньо переміщених осіб з 
Донецької і Луганської областей у Черні-
гівській області, а саме в санаторії «Ост-
реч» та «Десна» (Читати більше). 

18 листопада 2014 року в Чернігові 
Алла Лепеха взяла участь у засіданні 
круглого столу на тему: «Cпівпраця за-
ради якості безоплатної правової до-
помоги. Результати перших кроків», на 
якому обговорювалися питання, що 
стосуються реалізації права громадян 
на безоплатну правову допомогу, зако-
нодавчих змін та стандартів якості такої 
допомоги, загальнонаціональних прак-
тик забезпечення якості надання без-
оплатної вторинної правової допомоги 
та інші (Читати більше).

25 листопада 2014 року Алла Ле-
пеха виступила на прес-конференції, 
присвяченій офіційному відкриттю на 
Чернігівщині кінопоказів Одинадцятого 
Мандрівного фестивалю документаль-
ного кіно про права людини Docudays 
UA (Читати більше).

Під час круглого столу «Трудові і 
соціально-економічні права в Україні: 

Віктор Жученя читає 
інтерактивну лекцію для 
молоді
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Регіональні координатори Уповноваженого ВРУ з прав людини

стан дотримання, гарантії та захист. До-
свід європейських профспілок», що від-
бувся 9 грудня 2014 року в Чернігові, 
регіональний координатор розповіла 
про історію створення і діяльність наці-
онального превентивного механізму, а 
також про моніторингові візити в місця 
несвободи  в Чернігівській області (Чи-
тати більше).

В рамках «тижня права» Алла Лепе-
ха провела заняття в системі службової 
підготовки зі   співробітниками   Управ-
ління УМВС України в Чернігівській об-
ласті (Читати більше).

З нагоди Міжнародного дня прав 
людини, 10 грудня, у дискусійному клу-
бі «Експертна думка» відбувся круглий 
стіл  на тему «Права людини: підсумки 
за рік та нові виклики для України та 
Чернігівщини», на якому теж доповіда-
ла Алла Лепеха (Читати більше).

Олександр Синьов, регіональний ко-
ординатор зі зв’язків із громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини у Миколаївській об-
ласті, здійснив візит до центрального 
райвідділу міліції в Миколаєві з метою 
перевірки стану дотримання прав лю-
дини в діяльності зазначеного органу 
(Читати більше).

Регіональний координатор Уповно-
важеного ВРУ з прав людини в Чер-
каській області, член Асоціації УМДПЛ 
Володимир Батчаєв взяв участь у моні-
торинговому візиті до місць несвободи 

- відвідав стаціонарне відділення тери-
тріального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) 
Чигиринського району (Читати більше).

Володимир Батчаєв провів заняття 
з особовим складом Придніпровського 
РВ УМВС України в Черкаській області 
на тему «Національний превентивний 
механізм, як один з інструментів гро-
мадського контролю за дотриманням 
прав людини» (Читати більше).

Володимир Батчаєв спільно з пред-
ставником «Центру громадянських 
свобод» та працівниками міграційної 
служби відвідали місця компактного 
проживання переселенців, які обладна-
ні у місті Каневі, селах Кримки та Лесь-
ки Черкаської області (Читати більше).

13 листопада у Черкасах відбуло-
ся засідання круглого столу на тему 

“Співпраця заради якості безоплатної 
вторинної правової допомоги”, під час 
якої було розглянуто стандарти якості 
надання правової допомоги,   обгово-
рено шляхи поліпшення взаємодії між 
суб’єктами правосуддя з метою забез-

печення покращення рівня   надання 
правової допомоги населенню тощо. 
(Читати більше).

Спільно з громадськими моніторами 
Черкащини Володимир Батчаєв відві-
дав Ротмістрівський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та інвалідів 
(Читати більше).

Регіональні координатори зі зв’язків з 
громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини в Луганській області 
Валерій Архіпов та в Харківській області 
Юрій Чумак, разом із працівником Офісу 
Омбудсмана Оленою Темченко відвідали 
Новоайдарівську обласну загальноосвітню 
школу-інтернат (Читати більше).

У такому ж складі моніторингова 
група відвідала Теплівський та Старо-
більський психоневрологічні інтернати 
Луганської області (Читати більше).

23 грудня 2014 року у Харкові від-
булась зустріч регіонального коорди-
натора зі зв’язків з громадськістю Упо-
вноваженого Верховної Ради України 
в Харківській області, члена Асоціації 
УМДПЛ Юрія Чумака з керівником Спе-
ціальної моніторингової місії ОБСЄ на 
Харківщині Мауріціо Монтіпо (Читати 
більше).

Зустріч Юрія Чумака з керівником 
Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ на Харківщині
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http://umdpl.info/2014/11/pereselentsyam-iz-zony-ato-neobhidna-dopomoha-derzhavy-i-volonteriv/
http://umdpl.info/2014/11/13-lystopada-u-cherkasah-vidbuvsya-kruhlyj-stil-na-temu-spivpratsya-zarady-yakosti-bezoplatnoji-vtorynnoji-pravovoji-dopomohy/
http://umdpl.info/2014/12/dity-v-zoni-ato-potrebuyut-dodatkovoji-psyholohichnoji-dopomohy/
http://umdpl.info/2014/12/internaty-v-zoni-ato-funktsionuyut-zavdyaky-dopomozi-vijskovyh-i-samoviddanosti-pratsivnykiv-ale-potrebuyut-systemnoji-derzhavnoji-pidtrymky/
http://umdpl.info/2014/12/rozuminnya-kultury-romiv-spryyae-zapobihannyu-dyskryminatsiji/
http://umdpl.info/2014/12/rozuminnya-kultury-romiv-spryyae-zapobihannyu-dyskryminatsiji/
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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

Відкрите звернення до міністра вну-
трішніх справ України Арсена Авакова 
до Дня міліції

До Дня української міліції, який що-
річно відзначається 20 грудня, Асоціа-
ція УМДПЛ підготувала відкрите звер-
нення до міністра внутрішніх справ 
України.

Читати більше
Валерія Лутковська обговорила із 

моніторами НПМ шляхи вирішення 

проблеми із місцями несвободи в зоні 
АТО

4-5 грудня 2014 року поблизу Киє-
ва відбулася щорічна зустріч моніторів 
НПМ. Була присутня і Валерія Лутков-
ська, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини.

Читати більше
Кришка на льох або Як члени Асоціа-

ції УМДПЛ допомагають громадянам
Читати більше

День прав людини – сумні підсумки
Читати більше

На Харківщині працівників міліції навча-
ли правильної поведінки під час виборів

Читати більше

В рамках всеукраїнського тижня 
права до ГУМВС на Харківщині завітав 
представник Асоціації УМДПЛ

Читати більше

Аналітика, корисні матеріали

Науково-практичне видання «Адмі-
ністративні послуги ДМС та МВС: ана-
ліз правових засад надання, результати 
соціологічного дослідження та громад-
ського моніторингу якості їх отриман-
ня споживачами»

Асоціація УМДПЛ пропонує озна-
йомитися з висновками наших екс-
пертів щодо правових засад надання 
адміністративних послуг Міністерством 
внутрішніх справ та Державною мігра-
ційною службою України, а також з ре-
зультатами відповідного соціологічного 
дослідження, здійсненого за безпосе-
редньої участі фахівців Харківського 
інституту соціальних досліджень (ХІСД). 

Читати більше.

Щорічна зустріч моніторів НПМ

http://umdpl.info/
http://umdpl.info/2014/12/vidkryte-zvernennya-do-ministra-vnutrishnih-sprav-ukrajiny-arsena-avakova-do-dnya-militsiji/
http://umdpl.info/2014/12/valeriya-lutkovska-obhovoryla-iz-monitoramy-npm-shlyahy-vyrishennya-problemy-iz-mistsyamy-nesvobody-v-zoni-ato/
http://umdpl.info/2014/11/kryshka-na-loh-abo-yak-chleny-asotsiatsiji-umdpl-dopomahayut-hromadyanam/
http://umdpl.info/2014/12/den-prav-lyudyny-sumni-pidsumky/
http://umdpl.info/2014/10/na-harkivschyni-pratsivnykiv-militsiji-navchaly-pravylnoji-povedinky-pid-chas-vyboriv/
http://umdpl.info/2014/12/v-ramkah-vseukrajinskoho-tyzhnya-prava-do-humvs-na-harkivschyni-zavitav-predstavnyk-asotsiatsiji-umdpl/
http://umdpl.info/library-item/naukovo-praktychne-vydannya-administratyvni-posluhy-dms-ta-mvs-analiz-pravovyh-zasad-nadannya-rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennya-ta-hromadskoho-monitorynhu-yakosti-jih-otrymannya-spozhyvacha/

