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Громадські кампанії

Розпочато традиційну кампанію 
Асоціації УМДПЛ «Міліція під контр-
олем»

Просвітницька діяльність

6 квітня 2015 року Асоціація УМДПЛ 
запустила традиційну кампанію моніто-
рингу «Міліція під контролем». Перший 

етап кампанії – моніторинг дільничних 
інспекторів.

Читати більше

Реформа органів правопорядку

Експерт Асоціації УМДПЛ Марина 
Цапок про реформування правоохорон-
них органів (ВІДЕО)

Читати більше

Ціна нереформованої прокуратури. 
Платитимемо далі?

Читати більше

Марина Цапок: Як замінити корум-
пованих прокурорів і забезпечити неза-
лежну прокуратуру?

Читати більше

“Правоохоронні органи мають бути 
сервісною службою”, – експерт Асоціа-
ції УМДПЛ про майбутнє міліції

Читати більше

Міліцейська реформа не досконала 
і  збереже корупцію. Правозахисники ви-
магають змін до законопроектів

Читати більше

Відбувся спеціалізований тренінг 
з відвідування МВС та ДПтСУ для моні-
торів НПМ

29-31 травня 2015 року в Києві Асо-
ціація УМДПЛ провела спеціалізований 

Спеціалізований тренінг 
для моніторів НПМ

тренінг «Моніторинг місць несвободи Мі-
ністерства внутрішніх справ та Державної 
пенітенціарної служби України». Під час 
навчання учасники, які вже брали участь 
у моніторингових візитах в рамках на-

ціонального превентивного механізму в 
Україні, поглибили знання щодо особли-
востей моніторингу даних установ.

Читати більше
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Просвітницька діяльність

Асоціація УМДПЛ продовжує ділитись знання-
ми з молоддю щодо взаємодії з міліцією

26 квітня 2015 року у Києві відбувся тренінг 
для молоді, на якому вчили правильної поведін-
ки та спілкуванню з міліцією під час мирних ак-
цій. Головним завданням заходу було сформувати 
сприйняття міліціонерів не як загрози, а як сер-
вісної служби, яка допомагає в безпечному про-
веденні масових заходів.

Читати більше

Тренінг «Правила спілкування з  міліцією» – 
у вашому місті!

Протягом червня 2015 року молодь Жито-
мира, Вишгорода, Івано-Франківська, Вінниці 
та Києва вже відвідала тренінг «Правила спіл-
кування з міліцією». Учасники за бажанням 
могли відвідати місцевий райвідділок міліції 
з оглядовою екскурсією.

Читати більше

Відбувся тренінг на тему забезпечення пра-
ва на доступ до публічної інформації

27-28 червня 2015 р. в Одесі відбувся пер-
ший тренінг «Громадський моніторинг забезпе-
чення права на доступ до публічної інформації 
в діяльності правоохоронних органів», органі-
зований Асоціацією УМДПЛ у співпраці з Се-
кретаріатом Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Читати більше

Асоціація УМДПЛ продовжує органі-
зовувати майстер-класи «Ти і міліція»

В рамках проекту «Посилення мож-
ливостей молоді захищатися від сва-
вілля правоохоронних органів», що 
реалізується за фінансової підтримки 
Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Асоціація 

Поповнення в рядах моніторів

5-7 червня 2015 року в Києві Асоціація УМДПЛ провела спеціалі-
зований тренінг «Громадський моніторинг діяльності працівників ОВС 
України». Навчання було насичене як теоретичними аспектами діяль-
ності органів внутрішніх справ (ОВС), так і практичними завданнями, 
що неабияк сприяло більш ефективному застосуванню набутих знань 
та навичок. Окрім того, учасники заходу почули про набутий досвід з 
моніторингу ОВС, про результати таких кампаній та про проблеми, які 
виникали на практиці.

Читати більше

УМДПЛ проводить майстер-класи «Ти і 
міліція».

В другому кварталі 2015 року такі 
заходи проводилися для учнів 9-11 кла-
сів Миколаївської школи №5, а також у 
Миколаївських загальноосвітніх школах 
№3 та №51. На заходах обговорювали-

ся питання відносин населення з міліці-
єю, яким чином слід спілкуватися з мілі-
онером, які правові гарантії починають 
реалізовуватися коли людина потра-
пляє під вплив працівника міліції тощо.

Читати більше

Майстер-класи ‘Ти і міліція’ 
для школярів Миколаєва

Нові монітори діяльності 
працівників ОВС України
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Співпраця з Омбудсманом

Працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із представниками Асоціації УМДПЛ 
здійснили перевірку дотримання прав людини в таких закладах:

Асоціація УМДПЛ продовжує реалі-
зацію проекту щодо розслідувань по-
рушень прав вразливих груп населення

У 2015 році ВГО «Асоціація УМДПЛ» 
за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» продовжує реалізацію 
розпочатого у 2013 році проекту «Удо-
сконалення та подальше впровадження 
механізмів громадських розслідувань 
порушень прав споживачів наркотиків, 
учасників програм ЗПТ, РКС у співпра-
ці з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини». В рамках за-
значеного проекту було проведено низ-
ку заходів, спрямованих на отримання 
необхідних знань активістами та екс-
пертами, які в подальшому будуть брати 
участь у громадських розслідуваннях 
порушень прав вразливих груп (нар-
козалежних осіб та секс-працівників) 
з боку правоохоронних органів.

З початку року представниками гро-
мадськості за матеріалами громадських 
розслідувань у співпраці з Омбудсма-
ном перевірено стан дотримання прав 
осіб, хворих на наркоманію, в діяль-
ності правоохоронних органів Дніпро-
петровської, Одеської, Миколаївської, 
Київської, Сумської та Херсонської об-
ластей. Читати більше

З 24 по 27 лютого 2015 року здій-
снено виїзд до Дніпропетровської об-
ласті. Читати більше

З 7 по 9 квітня 2015 року здійснено 
перевірку у Фастові Київської області. 
Читати більше

З 27 по 29 квітня 2015 року було 
здійснено виїзд в м. Одесу з метою 
вивчення стану дотримання прав нар-
козалежних осіб та секс-працівників 
в діяльності правоохоронних органів 

Одеської області. Читати більше

16 червня 2015 року такий візит від-
бувся до міста Суми. Читати більше

З 11 по 13 травня 2015 року було 
здійснено виїзд до Миколаївської облас-
ті. Читати більше

З 16 по 18 червня 2015 року було 
проведено перевірку дотримання прав 
пацієнтів ЗПТ в діяльності правоохорон-
них органів Херсонщини. Читати більше

- Дніпровське РУ ГУМВС України в м. Києві. Читати більше
- Фастівський міськвідділ міліції ГУМВС України в Київ-

ській області. Читати більше
- органи та спеціальні установи Управління МВС Укра-

їни в Івано-Франківській області: ізолятор тимчасового 
тримання, Коломийський міськвідділ та Тисменицький 
райвідділ УМВС України в Івано-Франківській області, стан 
спеціальних автомобілів для перевезення затриманих та 
спеціальна палата для лікування затриманих і взятих під 
варту осіб у Коломийській центральній районній лікарні. 
Читати більше

- органи та спеціальні установи Маріупольського місько-
го управління ГУ МВС України в Донецькій області, а саме 
ізолятор тимчасового тримання та Жовтневий райвідділ 
Маріупольського міського управління ГУМВС України в До-
нецькій області. Читати більше

- Маріупольський виправний центр (№138) та Приазов-
ська виправна колонія №107. Читати більше

- Криворізька виправна колонія №80. Читати більше

Громадсько-парламентське 
розслідування на Сумщині

Моніторинг НПМ 
в Івано-Франківській 
області
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Регіональні координатори Уповноваженого ВРУ з прав людини

Регіональних координаторів Омбуд-
смана навчали запобіганню та протидії 
дискримінації

30-31 березня та 28-29 квітня 2015 
року відбулися тренінги з питань євро-
пейських стандартів у сфері запобіган-
ня та протидії дискримінації для регіо-
нальних представників і координаторів 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини.

Читати більше

Харків

Регіональний координатор зі зв’язків 
із громадськістю Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини 
в Харківській області Юрій Чумак:

• увійшов до кластерів з питань осві-
ти та захисту прав дітей. Читати більше

• виступив «живою книгою» на 
Docudays UA. Читати більше

• провів прийом військовослужбов-
ців з юридичних питань та передав 
правові пам’ятки, а також презентував 
військовим стенд правової інформації. 
Читати більше

• відвідав семінар-нараду з сільськи-
ми, селищними головами, секретарями 
місцевих рад, керівниками комуналь-
них підприємств, установ, закладів ра-
йону. 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.

• взяв участь у черговому засіданні 
Харківського регіонального штабу з пи-
тань переселенців з зони проведення 
АТО. Читати більше

• взяв участь у презентації адвока-
ційної кампанії «Ініціатива 11», спрямо-
ваної на посилення захисту викривачів 
суспільно важливої інформації в Україні. 
Читати більше

• провів правовий прийом для осіб, 
які перебувають на обліку в криміналь-
но-виконавчій інспекції. Читати більше

• під час наради Департаменту охо-
рони здоров’я Харківської облдер-
жадміністрації з головними лікарями 
районних лікарень Харківщини пре-
зентував «Пам’ятку щодо отримання 
медичної допомоги для переселенців, 
які прибувають до Харківської області». 
Читати більше

• провів зустріч з місцевими громад-
ськими активістами. Читати більше

• здійснив візит до 3046-ї Централь-
ної бази інженерних боєприпасів Го-
ловного управління оперативного за-
безпечення Збройних сил України, під 
час якої провів правові консультації для 
учасників АТО. Читати більше

• взяв участь в інформаційно-адво-
каційній зустрічі з прав уразливих груп 

засуджених та звільнених осіб. Читати 
більше

• здійснив моніторинговий візит до 
Міжобласної багатопрофільної лікар-
ні при Темнівській виправній колонії 
(№100) управління ДПтС України в Хар-
ківській області. Читати більше

Черкаси

Регіональний координатор Уповно-
важеного ВРУ з прав людини в Черкась-
кій області Володимир Батчаєв:

• звернувся до прокуратури та ініцію-
вав проведення додаткової перевірки за 
фактами незаконних дій правоохоронців, 
в результаті чого та розпочала криміналь-
не провадження за фактом перевищення 
влади працівником міліції. Читати більше

• на колегії УМВС України в Черкась-
кій області зажадав від керівників місь-
крайвідділів підвищити якість контролю 
за дотриманням підлеглими прав гро-
мадян. Читати більше

• взяв участь в обговоренні проблем 
реформування міліції. Читати більше
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• у складі моніторингової групи НПМ 
відвідав Кам’янський РВ УМВС України 
в Черкаській області та ізолятор тимча-
сового тримання при вказаному підроз-
ділі. Читати більше

Рівне

Регіональний координатор зі зв’язків 
з громадськістю Секретаріату Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав 
людини в Рівненській області В’ячеслав 
Свірець:

• відвідав заклади систем охорони 
здоров’я та соціального захисту насе-
лення. Читати більше

• виступив на тренінгу для право-
охоронців з питань опитування дітей, 
що стали жертвами або свідками на-
сильства, а також вчинили насильство. 
Читати більше

Регіональні координатори Уповноваженого ВРУ з прав людини

Полтава

Координатор зі зв’язків із громад-
ськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Полтав-
ській області Віра Яковенко:

• здійснила плановий візит до Ком-
сомольського виправного центру №136 
у Полтавській області  для тримання чо-
ловіків, засуджених до обмеження волі. 
Читати більше

Одеса

Регіональний координатор Уповно-
важеного зі взаємодії із громадськістю 
в Одеській області Андрій Толопіло:

• здійснив моніторинговий візит до 
Одеської спеціалізованої загально-
освітньої школи-інтернату №93  І-ІІІ 
ступенів для сліпих дітей – навчаль-

ного закладу для дітей з вадами зору, 
які потребують стороннього догляду, 
медичних, освітніх та реабілітацій-
них послуг з боку держави. Читати 
більше

Чернігів

Регіональний координатор зі зв’язків 
з громадськістю  Уповноваженого Вер-
ховної ради з прав людини в Чернігів-
ській області Алла Лепеха:

• відвідала Ріпкинський РВ УМВС 
України в Чернігівській області, ізо-
лятор тимчасового тримання зазна-
ченого районного відділу, спеціальну 
палату комунального закладу Ріпкин-
ської центральної районної лікарні та 
спеціальний автомобіль (автозак) для 
перевезення затриманих осіб. Читати 
більше

Доступ до інформації

Електронний кабінет у кожного 
дільничного інспектора поліції. Розви-
ток інституту “громадських помічни-
ків” дільничного інспектора поліції

Читати більше

Відбулася зустріч, спрямована на 
зосередження зусиль в напрямку дотри-
мання інформаційних прав людини в ді-
яльності правоохоронних органів

Громадськість презенту-
вала ініціативу «Електронний 
кабінет у кожного дільничного 
інспектора»

28 квітня 2015 року у Ки-
єві відбулася презентація 
ініціативи «Електронний ка-
бінет у кожного дільничного 
інспектора» – комунікаційної 
платформи, що покликана 
розбудувати партнерські вза-
ємовідносини міліціонерів 
та громади, посилити ефек-
тивність роботи дільничного 
інспектора, оптимізувати про-
цес взаємодії із заявниками 
та зменшити навантаження 
в роботі.

Читати більше

9 квітня 2015 року в Секретаріаті 
Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини відбулася робоча 
зустріч, метою якої було обговорення 
максимально ефективного зосеред-
ження загальних зусиль у сприянні до-
триманню інформаційних прав людини 
в діяльності правоохоронних органів 
України.

Читати більше

Ульяна Шадська: Електронний ка-
бінет дільничного інспектора – що це 
таке та з якими пропозиціями ми звер-
нулись до МВС України

Читати більше

Ми продовжуємо працювати над пи-
танням щодо фінансової прозорості ді-
яльності МВС України

Читати більше
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Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці:
Міжнародного фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого 
Суспільства, Національного Фонду підтримки демократії (NED) (США), Програми роз-
витку ООН в Україні, Європейського Союзу, Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Інші новини

Аналітика, корисні матеріали

Щорічний звіт діяльності Асоціації 
УМДПЛ за 2014 рік

Асоціація УМДПЛ випустила річний звіт 
діяльності організації за 2014 рік. Цей звіт 
охоплює найважливіші моменти діяльності 
Асоціації УМДПЛ, які мали місце протягом 
року. В  ньому можна знайти інформацію 
про головні активності, проекти та фінан-
сування організації.

Читати більше

Правозахисник Юрій Чумак провів за-
няття про права журналістів.

Читати більше

Представник Асоціації УМДПЛ взяв 
участь у прес-брифінгу по місцям несво-
боди в зоні АТО

13 травня 2015 року у Кризовому 
медіа-центрі відбувся прес-брифінг  

“Місця несвободи у зоні АТО: про-
блеми евакуації та безпеки насе-
лення у прифронтовому Маріуполі”. 
В заході взяв участь програмний 
асистент Асоціації УМДПЛ Сергій 
Перникоза.

Читати більше

Права людини мають дотримувати-
ся за будь-якої ситуації в країні – ствер-
джують правозахисники

28 травня 2015 року, в прес-центрі ін-
формаційно-аналітичного агентства «Глав-
ком» відбулася прес-конференція на тему 
«Звуження прав людини в Україні: загроз-
ливі тенденції?». На поставлені запитання 
відповідали Вадим Пивоваров, виконавчий 
директор Асоціації УМДПЛ, Аркадій Бущенко, 
виконавчий директор Української Гельсін-
ської спілки з прав людини, а також Дмитро 
Карп, координатор ГО Автомайдан-Київ».

Читати більше

Юрій Чумак виступив в ефірі програ-
ми «Вечер трудного дня»

Читати більше

Docudays UA в Харкові – КлубУкрКі-
но

Під час показу кращих стрічок з фес-
тивалю документального кіно “Docudays 
UA” у Харкові у Клубі Українського Кіно, 
Юрій Чумак, член Асоціації УМДПЛ, де-
тальніше розповів глядачам про фести-
валь та про всесвітні процеси з захисту 
прав людини.

Читати більше
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