ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів
квітень-червень

Асоціація УМДПЛ запустила новий сайт-візитівку. Тепер необхідно перейти
до однієї з шести самостійних програм та ініціатив, де на Вас чекає ще більше корисної та актуальної інформації у сфері дотримання прав людини правоохоронними органами (umdpl.info).
Ми надаємо експертний аналіз усіх актуальних подій в Україні, пов›язаних з реформою поліції і діяльністю правоохоронних органів. Хочете дізнатися більше про порушення прав людини правоохоронцями, інформаційні права, громадський контроль,
моніторингові візити до поліцейських відділків, анімаційні та документальні фільми
про права людини, почути експертну думку? Тоді регулярно відвідуйте нашу інтер-

2016

нет-сторінку. Тут Ви знайдете лише якісну інформацію та незалежну, експертну оцінку діяльності та дій правоохоронців.
Для досягнення та реалізації своїх стратегічних цілей Асоціація УМДПЛ реалізовує
шість програм, у межах яких і буде здійснюватись основна робота організації:
• “Просвітництво” (umdpl.info/knowyourrights),
• “Відкритість правоохоронної системи” (police-access.info),
• “Real Stories Production” (realstoriesproduction.com),
• “Права людини за ґратами” (umdpl.info/placesofdetention),
• Моніторингова кампанія “Поліція під контролем” (umdpl.info/policeundercontrol),
• Експертна група “Поліція під контролем” (police-experts.info).

Вадим Пивоваров взяв участь у п’ятій передачі
ув’язнених з непідконтрольних Україні територій
19 квітня з непідконтрольної території було передано 20 осіб під українську юрисдикцію. Вадим Пивоваров,
виконавчий директор Асоціації УМДПЛ, взяв участь у цій передачі. Асоціація УМДПЛ спільно з Real Stories
Production підготували відеосюжет
про те, як відбувалася передача в’язнів.
Відео доступне за цим посиланням
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hh ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розпочато серію тренінгів з підготовки
громадських моніторів діяльності поліції
Перший такий тренінг відбувся 24–26 червня 2016 року в м. Дніпрі.
Читати більше

Відбулась перша Школа з питань дотримання
інформаційних прав людини “Відкрита поліція”
Участь у Школі взяли працівники підрозділів правового забезпечення Департаменту патрульної поліції та управлінь патрульної поліції у містах, які з’їхались зі всієї України.
Метою школи стало підвищення рівня знань правоохоронців стосовно міжнародних
практик та українського законодавства в сфері інформаційних прав людини, зокрема
повідомити більше про забезпечення доступу до публічної інформації та захисту персональних даних.
Читати більше

hh АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
Просвітництво

Асоціація УМДПЛ випустила практичний
порадник “Адвокат у кишені”
Пропонуємо Вашій увазі оновлену версію
практичного порадника “Адвокат у кишені”, де Ви знайдете базові поради, як поводити себе з працівниками поліції у різних
життєвих ситуаціях, захиститись від їхнього
свавілля та вирішувати питання правовими
шляхами. Отримати брошуру може кожен
бажаючий безкоштовно.
Читати більше

Моніторинг місць несвободи

Асоціація УМДПЛ видала два посібники з моніторингу
місць несвободи Національної поліції України та ДПтСУ
Посібники розроблені фахівцями Департаменту з реалізації НПМ Уповноваженого
ВРУ з прав людини, експертами Асоціації УМДПЛ для використання моніторами національного превентивного механізму під час здійснення візитів до відповідних установ. Окрім того, посібники мають стати в нагоді будь-кому, хто займається моніторингом органів державної влади, особливо органів правопорядку.
Читати більше

Моніторинг
дотримання
прав людини
в територіальних
органах
Національної
поліції України
(в рамках
реалізації НПМ)

Моніторинг
дотримання
прав людини
в пенітенціарних
установах
(в рамках
реалізації НПМ)

Учасники першої школи з питань дотримання інформаційних прав людини
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Відкрита поліція

У чому не допрацьовує Головне управління
Національної поліції в Чернігівській області?
На це питання шукали відповідь представники Асоціації УМДПЛ в межах
програми “Відкритість правоохоронної системи”, які здійснили моніторинговий візит у взаємодії з представником Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
до Головного управління Національної
поліції в Чернігівській області. Візит виявив ряд порушень у забезпеченні права
на доступ до публічної інформації.
Читати більше

Атестування поліції

Чи відкрита Національна поліція до журналістів?

Тетяна Гончарук

Працюючи над своєю черговою статтею, журналістка Тетяна Гончарук звернулась до Департаменту комунікації
Національної поліції. У підсумку — “буденне спілкування” з прес-службою поліції дозволило виявити значні системні
проблеми у роботі установи, не помітні
на перший погляд. Однією із них стала правова неврегульованість питання
щодо запитів від ЗМІ, що становить загрозу для дотримання прав людини Національною поліцією України.

Читати більше

Атестування поліцейських на грані провалу:
три шляхи вирішення проблеми
Члени Асоціації УМДПЛ продовжують працювати у атестаційних комісіях різного
рівня. В статті пропонується три шляхи вирішення проблеми з атестуванням поліцейських — радикальний, поміркований та оптимальний. В останньому мова йде про
реорганізацію кримінального блоку та проведення атестування цього блоку на законних підставах, що видається найбільш привабливим для нас з погляду довгострокових
наслідків та результату.
Читати більше

Експертний коментар щодо підстав скасування у судовому
порядку результатів атестування поліцейських

Роздуми Уляни Шадської, керівника програми “Відкритість правоохоронної системи”, щодо ефективності взаємодії між населенням та правоохоронцями.

У статті наведено детальний наліз рішення адміністративних судів, що постановили
поновити на посаді поліцейських, звільнених за результатами проведення атестації.
Зважаючи на існування величезної кількості аналогічних позовів від звільнених в результаті атестування поліцейських, деякі положення з мотивувальної частини вищевказаних судових рішень можуть стати своєрідним неофіційним зразком для судів
по всій країні при розгляді подібних спорів.

Читати більше

Читати більше

Чи буде в Україні поліцейська діяльність,
орієнтована на громаду?
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Право на приватність

hh ІНШІ ТЕМИ

Експертний коментар щодо запиту Департаменту
протидії наркозлочинності від 19.05.2016 (про
незаконне формування бази наркозалежних осіб)

Презентовано науково-практичне
видання про права людини
в діяльності міліції/поліції у 2015 році

В даній статті проаналізовано відомий запит Департаменту протидії наркозалежності
до наркодиспансера та дано відповіді на такі
питання:

Асоціація УМДПЛ щороку аналізує та узагальнює стан дотримання прав людини в діяльності
української поліції (до 07.11.2015 року — міліції),
надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини. Результатом такого аналізу є науково-практичне видання, яке було започатковано
у 2008 році.

•

чи може поліція, зокрема Департамент
протидії наркозлочинності запитувати
таку інформацію?

•

чи належним чином оформлений запит,
якщо поліція, зокрема Департамент протидії наркозлочинності може запитувати
таку інформацію?

•

чи може поліція, зокрема Департамент
протидії наркозлочинності, формувати
бази (банки) даних із використанням запитуваної інформації?

Читати більше

Як реформуватимуть пенітенціарну
службу? Інтерв’ю експерта Асоціації
УМДПЛ для Громадського радіо
Керівник програми “Права людини за ґратами”
Олександр Федорук у студії Громадського радіо.
Тема обговорення: Як реформуватимуть пенітенціарну службу?

Читати більше

Особистий огляд та поверхнева перевірка: експертний аналіз
Українське законодавство нараховує п›ять понять, що позначають один інститут особистого огляду. В чому різниця між особистим оглядом, обшуком особи, поверхневою
перевіркою тощо? В даній статті ретельно розглянуто інститут особистого огляду, пояснюється відмінність між цими поняттями та процедурами, а також здійснено аналіз
інституту поверхневої перевірки.
Читати більше

Нагрудна камера (відеореєстратор) патрульного: правове
регулювання і порушення права на приватність

Читати більше

Олександр Федорук

hh ІНШІ НОВИНИ
Асоціація УМДПЛ розробила Стратегічний план
розвитку організації на 2016–2018 роки

Дана стаття розкриває таке коло питань: правове регулювання відеореєстраторів
та проблеми пов’язані із ним, порушення права на приватність, шляхи вирішення
проблеми, рекомендації для Національної поліції.

Асоціація УМДПЛ провела робочу зустріч, на якій було завершено розробку Стратегічного плану своєї діяльності на найближчі три роки. Робота над планом почалась
майже рік тому і здійснювалась спільними зусиллями членів організації і центрального офісу.

Читати більше

Читати більше
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Представник Асоціації УМДПЛ взяв участь
в обговоренні ідеї проведення загальнонаціонального
опитування про права людини в Україні
У 2016 році вперше в історії України відбудеться human rights base line study — загальнонаціональне опитування, як українці розуміють права людини.
Для обговорення концепції майбутнього дослідження 24 травня у приміщенні Програми розвитку ООН в Україні відбувся мозковий штурм «Права людини в Україні:
точка відліку».
Читати більше

Координаційна зустріч громадських моніторів

У Києві відбулась координаційна зустріч громадських
моніторів “Поліція під контролем”
23 квітня у Києві відбулась Координаційна зустріч громадських моніторів у межах програми Асоціації УМДПЛ Моніторингова кампанія “Поліція під контролем”. З різних
куточків України з’їхались учасники, щоб обговорити спільну співпрацю та означити
подальший план дій в контексті того, як оцінювати рівень та якість роботи відділень
поліції, а також яким чином громадські монітори можуть вдосконалити свої вміння
та навички, удосконаливши свою роботу.
Учасники мозкового штурму щодо проведення опитування про права людини

Асоціація УМДПЛ розпочала роботу над документальним
фільмом “Життя у в’язниці”
Зйомки фільму відбулись у межах програми “Права людини за ґратами”,
яка запустила свій новий проект з робочою назвою “Життя у в’язниці”, що
має просвітницьку мету — донести
до широкого кола людей інформацію
про діяльність установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та життя
осіб, які там перебувають.
Читати більше

Читати більше

Програма “Відкритість правоохоронної
системи” відсвяткувала першу річницю
Рік тому Асоціація УМДПЛ, бажаючи підвищити рівень відкритості правоохоронних
органів та сприяти у побудові нової системи взаємовідносин між правоохоронцями
і суспільством, започаткувала програму «Відкритість правоохоронної системи». Протягом першого року дії Програми було зроблено чимало.
Читати більше

Робота над зйомками документально-пізнавального фільму ‘Життя у в’язниці’

Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці: Міжнародного
фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Суспільства, Національного Фонду підтримки демократії (NED) (США), Програми
розвитку ООН в Україні, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки
жертв катувань (ООН).
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