ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів
липень-вересень
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hhПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Асоціація УМДПЛ продовжує навчати проведенню громадськопарламентських розслідувань порушень прав вразливих груп
населення
9-12 липня 2015 року у Києві Асоціація УМДПЛ провела два тренінги на тему “Громадські розслідування порушень прав представників вразливих груп населення у взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини”: базовий та поглиблений (для тих, хто вже має досвід проведення таких розслідувань).
Читати більше

Омбудсман делегував виконавчого директора Асоціації УМДПЛ
Вадима Пивоварова до складу поліцейської комісії
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо включення до складу
поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції двох представників громадськості: виконавчого директора Асоціації УМДПЛ Вадима Пивоварова і
експерта Центру політико-правових реформ Олександра Банчука.
Читати більше

Тренінг з громадсько-парламентських розслідувань
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hhСПІВПРАЦЯ З ОМБУДСМАНОМ

Асоціація продовжує навчати молодь
на літніх таборах захисту від свавілля міліції
Асоціація УМДПЛ, спільно з ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив», в серпні 2015
року провела ряд тренінгів по правилам спілкування з правоохоронцями. Тренінги
проходили на літніх таборах для молоді зі всієї України в Ужгороді, Вінниці та м.Києві.
Молодь зі всієї України дізналась, чим нова поліція буде відрізнятись від міліції, як потрібно себе поводити під час спілкування з правоохоронцями, обговорила важливість
проведення громадського моніторингу дії правоохоронців.
Читати більше

Навчання
молоді на
літніх таборах

Передача засуджених
з непідконтрольної території

8 липня відбулася передача першої групи українських
засуджених з непідконтрольної Уряду України території
Донецької області

«Ти і міліція» для
переселенців
20 серпня 2015 року голова Харківського обласного осередку Асоціації УМДПЛ, заступник голови Чугуївської правозахисної групи Юрій Чумак провів на
базі «Центру підтримки і консультацій
для вимушених переселенців «Станція
Чугуїв» інтерактивну лекцію для внутрішньо переміщених осіб «Відкрийте,
міліція!».
Читати більше

Передача перших дев’яти українських засуджених з непідконтрольної Уряду України
території Донецької області здійснювалася за ініціативи Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини Валерії Лутковської за участю Представника Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму Юрія Бєлоусова,
Представника Уповноваженого з питань зв’язків із громадськістю Михайла Чаплиги
та виконавчого директора Асоціації УМДПЛ Вадима Пивоварова.
Читати більше

Асоціація УМДПЛ продовжує реалізацію проекту щодо
розслідувань порушень прав вразливих груп населення
Громадсько-парламентське розслідування: виявлені порушення прав наркозалежного
з боку львівських правоохоронців Читати більше
Громадсько-парламентське розслідування порушень прав представників вразливих
груп у Жидачівському РВ ГУМВС України у Львівській області Читати більше
Незаконні затримання наркозалежних осіб в Шевченківському РВ ГУМВС України у
Львівській області Читати більше
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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:
• ізолятор тимчасового тримання Криворізького МУ ГУМВС
України в Дніпропетровській
області. Читати більше

Регіональний координатор
Уповноваженого ВРУ з прав людини в Черкаській області Володимир Батчаєв:

• клініка психіатрії Військово-медичного клінічного
центру Південного регіону у
м. Одеса. Читати більше
• Ірпінський міський відділ
ГУМВС України в Київській
області. Читати більше

більше

Секретаріат Омбудсмана разом із громадськістю
провів спільне розслідування порушень прав
наркозалежних на Херсонщині Читати більше

• Овідіопольський РВ ГУМВС
України в Одеській області та
підпорядкований йому ізолятор тимчасового тримання.

більше

Читати більше

• Петрівська виправна колонія
(№ 49) та Кіровоградський
слідчий ізолятор. Читати
більше

тати більше

• обговорив з керівниками
Черкаської ОДА питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в даній області. Читати
• за його зверненням про побиття чоловіка у міліції прокуратура розпочала досудове р
 озслідування. Читати

• Малиновський та Київський
районні відділи Одеського
міського управління ГУМВС
України в Одеській області.

• Ірпінський місцевий суд. Чи-

• взяв участь у засіданні колегії
УМВС України в Черкаській
області з підведення підсумків діяльності міліції Черкащини у першому півріччі
2015 року. Читати більше

більше

Читати більше

• Південна виправна колонія
№ 51. 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.

Черкаси

• Стрижавська виправна колонія (№ 81). Читати більше

• Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня
(повторний візит). Читати

hhРЕГІОНАЛЬНІ КООРДИНАТОРИ УПОВНОВАЖЕНОГО
ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Рахівський РВ та ізолятор тимчасового тримання
Рахівського РВ в Закарпатській області. Читати
більше

20 серпня 2015 року в місті Сміла спільно з головою
організації «Альянс ромен Черкащини» виступив
на тренінгу «Ти і поліція» який був організований
для представників місцевої ромської спільноти.
Читати більше

Чернігів

Тернопіль

Регіональний координатор зі зв’язків з
громадськістю Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Чернігівській області Алла Лепеха:

Регіональний координатор зі зв’язків з
громадськістю Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Тернопільській
області Володимир Шевченко:

• у складі моніторинової групи відвідала органи та установи УМВС України
в Чернігівській області.

• відвідав з робочим візитом Збаразьку
виправну колонію № 63, де провів особистий прийом громадян.

Читати більше

Читати більше
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hhАНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
• Борис Малишев: «Змінити назву, форму і навіть людей мало – треба міняти
цінності поліції» Читати більше
• Будні нової поліції, або Нарис про громаду, лиходіїв та роботу правоохоронців Читати більше
• Борис Малышев: Патрульная служба
против милиции Читати більше

• Про відповідність стандартам прав людини нової моделі накладення штрафів
за порушення правил дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі
Читати більше

Відбувся Всеукраїнський форум “Право знати. Прозорість
діяльності влади: виклики і досягнення”
Захід організовано за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні і Асоціації УМДПЛ.
Читати більше

• Експерт Асоціації УМДПЛ Володимир
Батчаєв коментує реформу МВС: «Зробили на копійку, показали на рубль»
Читати більше

hhДОСТ УП ДО ІНФОРМАЦІЇ
У Вінниці обговорили необхідність змін в принципах роботи
місцевої міліції
19 серпня в м. Вінниця відбулася зустріч керівника програми
«Відкритість
правоохоронної
системи» (Асоціації УМДПЛ)
Уляни Шадської з представниками Асоціації ОСББ Вінничини та місцевих громадських
організацій. Метою зустрічі було
обговорення перспектив впровадження принципів поліцейської діяльності, орієнтованої
на громаду (Community Policing) у Вінницькому регіоні, а також, пошук потенційних
партнерів для роботи в цьому напрямку.

Всеукраїнський форум у Києві

Беремо курс на відкритість поліції!
29 вересня 2015 року відбулася конференція “Відкритість правоохоронної системи”. У заході
взяли участь громадські активісти з різних регіонів України, представники громадських організацій та ЗМІ.
Читати більше

Читати більше

Зацікавлення молоді темою відкритості правоохоронних органів
є ознакою позитивних змін
8 вересня 2015 року у приміщенні Львівського державного університету внутрішніх
справ МВС України відбулася зустріч курсантів та студентів навчального закладу з
розробником та керівником програми «Відкритість правоохоронної системи» Уляною
Шадською.
Читати більше

Учасники конференції “Відкритість правоохоронної системи”
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hhІНШІ НОВИНИ
Представники Асоціації УМДПЛ зустрілися з експертами
Консультативної Місії Європейського Союзу (EUAM)
Зустріч відбулася 29 липня 2015 року, під час якої було обговорено актуальність та першочергові завдання впровадження в Україні діяльності міліції,
орієнтованої на громаду (концепції Community Policing).
Читати більше

Член Асоціації УМДПЛ Юрій Чумак в прямому ефірі програми
«Насправді»
Читати більше

Команда Асоціації УМДПЛ розшукує стажера
Робота стажера буде проходити спільно з членами команди Асоціації УМДПЛ, експертами Реанімаційного пакету реформ (РПР) та працівниками різноманітних міністерств та відомств.
Читати більше

Асоціація УМДПЛ: шляхи в майбутнє розробляли, стратегічно
планували
29-30 серпня 2015 року у Києві Асоціація УМДПЛ провела сесію з організаційного
розвитку. Під час заходу, за модерації відомого фасилітатора в галузі організаційного
розвитку Леоніда Богданова, члени Асоціації розглянули стратегічне бачення розвитку організації, формування цілей і планів реалізації напрацьованої стратегії.
Читати більше

Європейський суд визнав факт катувань у харківській міліції
Справа, розпочата колишнім працівником УМДПЛ МВС, а нині – членом Асоціації
УМДПЛ Юрієм Чумаком, завдяки зусиллям харківських правозахисників дійшла до
переможного правового висновку Європейського суду.
Читати більше

На Харківщині перевидали пам’ятку Асоціації УМДПЛ «Ти і
міліція»
Читати більше

Курсанти та студенти Львівського державного університету
внутрішніх справ звернулись до Асоціації УМДПЛ з пропозицією
про співпрацю
Читати більше

Сесія з організаційного розвитку Асоціації УМДПЛ
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, Європейського Союзу, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки жертв катувань (ООН).
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