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Історія
Про Асоціацію УМДПЛ

Протягом 2005-2010 років Міністерство внутрішніх справ України за сприяння неурядових організацій 
створило три інституції, важливих для встановлення громадського контролю над діяльністю міліції та 

її відповідності міжнародним стандартам в галузі прав людини. До зазначених інституцій належали:

• мобільні групи з моніторингу спецустанов МВС (ізолятори тимчасового тримання, кімнати для до-
ставлених, приймальники-розподільники для дітей) як прототип національного превентивного 
механізму протидії тортурам (з 2004);

• громадська рада із забезпечення прав людини при МВС і його регіональних управліннях (з 2005);

• Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ) 
(з 2008). УМДПЛ було унікальним підрозділом для України, з 2008 по 2010 роки виконувало, по 
суті, функції Поліцейського омбудсмана.

Після зміни українського уряду в березні 2010, ставлення МВС до дотримання прав людини суттєво 
змінилося. Одним із перших рішень нового міністра МВС було розформування Управління моніторингу 
дотримання прав людини, співробітники якого були звільнені в найкоротші терміни і всупереч всім 
нормам трудового законодавства.

У відповідь на цю ситуацію активісти правозахисних організацій спільно зі співробітниками колиш-
нього УМДПЛ вирішили сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за правоохорон-
ними органами. Головним «двигуном» цього процесу стала нова всеукраїнська неурядова організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», 
створена в червні 2010 року з числа колишніх співробітників Управління.

Лише за перші півтора року існування Асоціації УМДПЛ налагодила роботу у сфері громадського 
контролю діяльності правоохоронців — заручилась підтримкою широкого кола партнерських право-
захисних організацій, сформувала базу волонтерів, для яких провела навчання на тему моніторингу 
роботи різних підрозділів міліції, провела сесію періодичних всеукраїнських кампаній моніторингу 
міліції, результати яких були представлені громадськості та передані до МВС України. Окрім того Асо-
ціація розвиває інші напрямки роботи, пов’язані із громадським контролем: проведення громадських 
розслідувань випадків порушення прав людини з боку правоохоронців, ведення просвітницької ро-
боти про взаємодію міліції із громадянами серед журналістів, активістів громадських організацій, 
студентів тощо, експертну оцінку нормативних документів, що регулюють діяльність правоохоронних 
органів, а також інші напрямки в цій галузі.

З кінця 2012 року в Україні почав роботу Національний превентивний механізм (НПМ) протидії кату-
ванням за моделлю «Омбудсман+», створений на базі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. НПМ створений відповідно до ратифікованого Україною Факультативного 
протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших видів жорстокого поводження. Механізм по-
кликаний шляхом регулярних візитів до місць несвободи запобігти катуванням утримуваних там осіб. 
В рамках діяльності НПМ Асоціація УМДПЛ бере участь у підготовці громадських моніторів, які в скла-
ді моніторингових груп здійснюють візити до місць несвободи в підпорядкування МВС та Державної 
пенітенціарної служби, а також координує роботу цих моніторів. Члени та волонтери Асоціації також 
постійно беруть участь в таких візитах. Таким чином робота в рамках Національного превентивного 
механізму стала одим із пріоритетних напрямків Асоціації УМДПЛ.

Спеціалізований тренінг з моніторингу 
місць несвободи, Львів

Під час фестивалю документаль-
ного кіно про права людини
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Структура організації

Загальні 
збори

Ревізійна
комісія

Наглядова
рада

Виконавчий
директор

Правління

Загальна кількість осередків Асоціації УМДПЛ по Україні на сьогодні складає 17. В їхній роботі 
бере участь майже 80 членів організації. 

Вищим керівним органом Асоціації є щорічні загальні збори, які затверджують фінансові та за-
гальні звіти, обирають склад та голову правління, ревізійну комісію і спостережну раду. Річні за-
гальні збори також обговорюють питання, що стосуються стратегії розвитку організації.

Перша
програма

Актуалізація про-
блеми дотримання 
прав людини в 
діяльності право-
охоронних органів

Друга
програма

Превенція та за-
хист прав людини, 
що порушуються  
правоохоронними 
органами

Третя
програма

Вдосконалення і 
розвиток НПА в 
галузі прав людини 
в діяльності право-
охоронних органів

Четверта
програма

Освіта в галузі прав 
людини в діяльності 
правоохоронних 
органів

Програмна діяльність
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Основні напрямки діяльності

Актуалізація проблеми дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних ор-
ганів
Програма передбачає:
• висвітлення в ЗМІ проблематики дотри-
мання ПЛ в діяльності правоохоронних 
органів;
• поширення інформації про успішні при-
клади захисту ПЛ;
• участь у формуванні активної соціальної 
позиції громадян щодо захисту своїх прав 
та свобод;
• доведення до донорських організацій 
важливості та необхідності для українсько-
го суспільства проблематики дотримання 
ПЛ в діяльності правоохоронних органів

Освіта в галузі прав людини в діяльності 
правоохоронних органів
Програма передбачає:
• організація функціонування цілісної про-
грами «Школа громадського контролю»;
• укладання та ведення переліку тренерів, 
експертів, партнерських організацій в сфе-
рі освіти про права людини, підтримання 
комунікації із ними;
• розробка та поширення різноманітних 
просвітницьких матеріалів про права лю-
дини в діяльності правоохоронних органів

Вдосконалення і розвиток НПА в галузі 
прав людини в діяльності правоохоронних 
органів
Програма передбачає:
• вивчення міжнародних документів, що 
регулюють сферу дотримання прав люди-
ни правоохоронними органами, та досві-
ду впровадження громадського контролю 
правоохоронців;
• проведення експертизи нормативних ак-
тів, які регулюють сферу прав людини в ді-
яльності правоохоронних органів;
• розробка пропозицій щодо вдосконален-
ня національного законодавства в галузі 
громадського контролю над правоохорон-
ними органами (в тому числі на підставі 
аналізу міжнародних нормативно-право-
вих актів);
• сприяння залученню експертів громадян-
ського суспільства до експертизи, аналізу і 
розробки законодавства в сфері громад-
ського контролю, участь експертів Асоціації 
в цих процесах;
• взаємодія з профільними комітетами ВР, 
іншими інституціями, що опікуються врегу-
люванням сфери прав людини в діяльності 
правоохоронних органів

Превенція та захист прав людини, що по-
рушуються  правоохоронними органами
Програма передбачає:
Превенція:
• організація та проведення моніторинго-
вих кампаній із залученням волонтерів та 
партнерських організацій;
• моніторинг ефективності взаємодії пра-
воохоронних органів з громадськістю та 
інститутами громадянського суспільства;
• участь у роботі національного превентив-
ного механізму за моделлю «Омбудсман 
+»;
Захист:
• проведення громадсько-парламентських 
розслідувань за фактами порушень прав та 
свобод людини з боку правоохоронних ор-
ганів («+» для проваджень);
• підвищення ефективності реагування 
органів влади на виявлені порушення на 
рекомендації громадськості — підготовка 
подань Уповноваженому по відповідним 
фактам, використання офісу Уповноваже-
ного як майданчик для налагодження ко-
мунікації з органами влади;
• організація і участь в адвокаційних кам-
паніях, спрямованих на зміни в норма-
тивній базі та правозастосовній практиці 
щодо дотримання прав людини правоохо-
ронними органами
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Діяльність Асоціації в цифрах
Асоціацією УМДПЛ протягом року:

• було проведено понад 70 лекцій, тренінгів та майстер-класів на тему дотримання прав лю-
дини в діяльності ОВС для активістів, в тому числі 2 тематичні тренінги по захисту вразливих 
груп населення від порушень з боку правоохоронних органів, 2 — з моніторингу надання ад-
міністративних послуг МВС та Міграційною службою, 3 спеціалізовані тренінги з моніторингу 
місць несвободи. Також проведено серію майстер-класів під час Міжнародного фестивалю до-
кументального кіно про права людини «DOCUDAYS UA»;

•  8 робочих та міжнародних зустрічей, ознайомчих візитів; 
• більше 10 круглих столів та прес-конференцій з представниками органів виконавчої та зако-

нодавчої влади, під час яких висвітлювалися проблеми діяльності ОВС;
• одна міжнародна конференція «Національний превентивний механізм та інші види боротьби 

з катуваннями: досягнення і перспективи розвитку»;
• Здійснено понад 60 моніторингових візитів до місць несвободи в рамках реалізації націо-

нального превентивного механізму по моделі «Омбудсман+» за участі членів Асоціації УМДПЛ.  
• Загалом до заходів Асоціації протягом року було залучено близько 2000 осіб;
• За рік на сайті Асоціації з’явилося більше 2680 публікацій, щодня сайт відвідують в середньо-

му від 1000 до 2000 осіб. Загальна кількість відвідувань у 2013 році склала понад 700 ти-
сяч, а загалом за час існування сайту — близько 1,5 мільйона.

Команда з моніторингу надання
адміністративних послуг органами влади

Навчання з громадсько-
парламентських розслідувань
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Діяльність Асоціації УМДПЛ
протягом 2013 року

Розвиток системи моніторингу
діяльності правоохоронних органів

Організація навчань активістів, проведення всеукраїнської
моніторингової кампанії

Багаторічний досвід багатьох країн світу свідчить, що теза «Поліція здатна змінитися без втручання і 
допомоги суспільства» є помилковою і небезпечною, в першу чергу для пересічних мешканців краї-

ни. Тільки постійне розвинення вже наявних механізмів громадського контролю та створення їх нових 
аналогів, може привести до принципового оновлення культури взаємодії правоохоронців і представ-
ників суспільства, що, в свою чергу, позитивно вплине і на криміногенну ситуацію та загальний стан 
дотримання правопорядку в державі.
Асоціація УМДПЛ продовжує проведення громадських кампаній моніторингу діяльності міліції. В 2013 
році їх відбулося дві — міжнародна та всеукраїнська. 
Взимку 2013 року в шести країнах пройшла міжнародна кампанія моніторингу поліції, в Україні її ко-
ординувала Асоціація УМДПЛ. Громадські активісти і правозахисники з України, Росії, Молдови, Таджи-
кистану, Вірменії та Білорусі, вирішили об’єднати свої зусилля і, вперше в історії цих країн, провести 
спільну та скоординовану кампанію з контролю за діяльністю національних правоохоронних органів. 
Формат моніторингу передбачав використання волонтерами в усіх країнах анкети єдиного зразка, 
яка дозволяла перевірити поліцію кожної з країн на відповідність її міжнародним стандартам. Моні-
торингу підлягали відділки поліції та робота патрульних. Результатом міждержавної моніторингової 
кампанії став громадський аналіз діяльності правоохоронців та порівняння стану дотримання ними 
прав громадян у різних країнах, цей моніторинг був покликаний започаткувати систему міжнародного 
контролю за роботою поліції та зміцнення взаємодії у цій сфері між правозахисниками з різних країн. 
В Україні практичний етап міжнародної моніторингової кампанії був проведений в період з 13 по 24 
лютого 2013 року.

Зустріч координаторів
із п’яти країн

Тренінг з моніторингу 
міліції, Київ

Під час навчання моніторингу 
надання адміністративних послуг
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Варто зазначити, що масштаб і засоби моніторингу в різних країнах відрізнялись. Так в Молдові були 
перевірені майже всі регіональні відділки поліції — більше 120, а для моніторингу роботи партрульних 
використовувались навіть відеореєстратори. Загалом протягом моніторингу було перевірено більше 
250 поліцейських відділків та більше 100 поліцейських патрулів.
Координатори кампаній моніторингу з України, Росії, Таджикистану, Молдови та Вірменії 11 березня 
2013 року зустрілись в Києві для того, щоб підбити підсумки першого в своєму роді міжнародного 
моніторингу. Зустріч координаторів також була присвячена оцінці ефективності кампанії, обміну до-
свідом в організації моніторингу, плануванню подальших активностей в сфері громадського контролю 
за діяльністю поліції.
З 23 вересня по 5 жовтня пройшла кампанія громадського моніторингу «Міліція під контролем», під 
час якої активісти знайомилися із міліціонерами на вулицях та за спеціально розробленим алгорит-
мом інспектували міліціонерів — чи представляються вони під час спілкування, чи показують на вимо-
гу службове посвідчення та чи мають на формі персональний жетон.
До кампанії долучилось більше 50 осіб.
За результатами моніторингової кампанії всю отриману інформацію було зібрано, систематизовано та 
проаналізовано з використанням розроблених алгоритмів. Фото та відео матеріали, зроблені під час 
моніторингів, розміщено на сайті Асоціації. 

Нова команда готова моніторити працівників ОВС України

Проведення громадських розслідувань
Започаткована Асоціацією УМДПЛ спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
практика проведення громадських розслідувань щодо порушень прав людини, показала позитивні 
результати.
У 2013 було проведено ряд таких розслідувань, деякі з них стосуються порушення прав представни-
ків вразливих груп — наркозалежних осіб та працівників комерційного сексу. Зокрема розслідування 
стосувались спричинення тілесних ушкоджень працівниками міліції, незаконних затримань, довготри-
валих утримань та неналежного поводження з боку працівників міліції, побиття працівниками міліції 
неповнолітніх, незаконного дактилоскопування затриманих осіб тощо.
За результатами розслідувань були підготовлені подання до Генеральної прокуратури та МВС із вимо-
гою провести перевірку фактів, виявити та притягнути до відповідальності винних у порушенні прав 
відповідних осіб працівників міліції, відновити порушені права.
У 2014 році Асоціацією УМДПЛ заплановано провести низку громадських розслідувань порушень 
прав людини і, зокрема, представників вразливих груп, включаючи пацієнтів замісної підтримуваль-
ної терапії.
Експерти Асоціації переконані, що проведення розслідувань та висвітлення інформації про їхні ре-
зультати є одним із ключових способів попередження порушень прав людини правоохоронцями.
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Моніторингові візити до місць несвободи у системі МВС в рамках реалізації 
національного превентивного механізму (НПМ) по моделі «Омбудсман+»
Представники Асоціації УМДПЛ продовжують брати участь у спільних візитах до місць несвободи ра-
зом із працівниками Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини в рамках реалізаації НПМ по 
моделі «Омбудсман+». Протягом 2013 року таких візитів здійснено близько 60.
Цього ж року, 5 листопада, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від-
булася прес-конференція, присвячена першій річниці роботи даного механізму. 
За результатами таких візитів формуються пропозиції щодо усунення недоліків у роботі відвідуваних 
місць несвободи та надсилаються до Міністерства внутрішніх справ для відповідного реагування.

Спеціалізований тренінг з моніторингу місць несвободи

Базовий тренінг по 
моніторингу міліції, 
Чернігів
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Актуалізація проблеми
громадського контролю в суспільстві

Робота сайту Асоціації УМДПЛ та представництво в соціальних мережах

Сайт УМДПЛ — потужний інформаційний портал, створений для інформування громадян про стан 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. На сайті розміщено корисні матері-

али щодо протидії незаконним діям правоохоронних органів України, нормативно-правові акти Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МВС України тощо та іншу корисну інформацію.
Ресурс пропонує до уваги відвідувачів українські та міжнародні новини в сфері захисту прав людини 
і діяльності правоохоронців. Сайт ведеться українською, російською та англійською мовами.
Щодня www.umdpl.info фіксує близько 2000 переглядів. Географія відвідувачів різноманітна. Право-
захисними новинами з України цікавляться як самі українці, так і користувачі з Австралії, Сполучених 
Штатів Америки, Росії, Канади, Китаю тощо.
Асоціація УМДПЛ активно працює з аудиторією в соціальних мережах — має активно діючі сторінки на 
найбільш поширених ресурсах: Facebook та Вконтакте. Окрім того, її опис представлено на Wikipedia 
трьома мовами — українською, англійською та російською. Завдяки цьому користувачі соціальних ме-
реж легко знаходять інформацію про Асоціацію УМДПЛ, долучаються до її діяльності та дізнаються 
останні новини у сфері дотримання прав людини. Тематичне відео розміщується на власному каналі 
Асоціації УМДПЛ в YouTube.
Окрім цього активно ведеться власний канал Асоціації УМДПЛ в Twitter, що дозволяє оперативно ін-
формувати про заходи та події, які будуть відбуватись чи вже відбулись.

Конкурс творчих робіт «Міліція під контролем»

В рамках всеукраїнської кампанії моніторингу «Міліція під контролем» Асоціацією УМДПЛ вже третій 
рік поспіль проводиться конкурс творчих робіт - фотографій, аматорського відео та публіцистичних 

матеріалів, присвячених дотриманню працівниками міліції прав людини. У 2013 році конкурс прово-
дився в один етап, а його результати будуть оголошені на початку 2014 року.
Метою конкурсу є привернення уваги до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями, а 
також спроба показати самим правоохоронцям, які саме недоліки у їх роботі хвилюють суспільство і 
спонукати до покращення ситуації.
Цільова аудиторія конкурсу — журналісти, активісти неурядових організацій, студентська молодь.
До складу журі конкурсу, що оцінювало роботи та обирало переможців, входили відомі правозахис-
ники та громадські діячі: журналістка Ольга Веснянка, заступник керівника департаменту — завідувач 
відділу Департаменту з питань реалізації НПМ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини Петро Грибан, експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук, директор 
програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов, виконавчий 
директор Асоціації УМДПЛ Вадим Пивоваров.
Усі роботи-переможці традиційно будуть розміщені для перегляду на сайті Асоціації УМДПЛ. Кожен 
лауреат конкурсу отримає сертифікат та цінні подарунки.

«Міцна чоловіча дружба», 
Катерина Аврамчук, І місце

«Сонячний патруль»,
Андрій Лохматов, ІІІ місце
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Відкриті семінари та лекції для різних цільових груп
Протягом 2013 року проведено 58 інформаційно-просвітницьких заходів для молоді у 18 регіонах 
України, у яких взяло участь більше 2700 осіб. Більшість із цих подій, розрахованих на підлітків та 
молодь, проводилося в загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах. Третина заходів, роз-
рахована на широкий загал, відбувалася у форматі публічних лекцій, які могли відвідати усі бажаючі.
Лекції проведено у Сімферополі, Кривому Розі, Чернігові, Луганську, Луцьку, Тернополі, Харкові, Жито-
мирі, Черкасах, Львові, Севастополі, Херсоні, Ужгороді, Чернівцях, Дніпропетровську, Києві, Кременчуці 
та ще під час трьох освітньо-мотиваційних таборів «ФРІ-табори» в Київській та Івано-Франківській 
областях.
Заходи проведено членами Асоціації УМДПЛ із залученням експертів — Вадима Пивоварова, Марини 
Цапок, Євгена Крапивіна, Алли Лепехи, Юрія Чумака, Антона Цісарука, Ольги Вілкової, Наталії Козарен-
ко, Альони Луньової, Олександри Дворецької, Олексія Котвіцького, Володимира Шевченка, Костянтина 
Рєуцького, Ярослава Мінкіна, Альони Ігнатьєвої та інших.
Також експерти Асоціації УМДПЛ в регіонах України протягом року проводили й інші семінари, тренін-
ги, тематичні зустрічі, що стосуються дотримання прав людини правоохоронцями, з різними цільовими 
аудиторіями.

Тренінг з моніторингу міліції, Київ

Навчання правильному спілкуванню 
з міліцією під час літніх таборів

Підвищення правової поінформованості 
вразливих груп населення

Навчання основам поведінки з міліцією, Львів

Зустріч моніторів НПМ
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Взаємодія з органами
державної влади

Участь в роботі консультативно-дорадчих органів та міжвідомчих експертних груп
Для більш швидкої реакції на виявлені порушення, задля налагодження діалогу і впливу на зміну ситу-
ації із правами людини на краще, Асоціація УМДПЛ продовжує співпрацювати з органами центральної 
виконавчої влади, комітетами Верховної Ради України, місцевими органами влади через участь екс-
пертів Асоціації у складі консультативно-дорадчих органах відповідних структур.
Члени Асоціації УМДПЛ активно співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, а 
саме входять до Консультативної Ради при Омбудсмані, Експертної ради з питань реалізації націо-
нального превентивного механізму при Представникові Уповноваженого з питань (НПМ).
В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого Верховної ради з 
прав людини та Асоціацією УМДПЛ, в 2013 році у шести областях України — Черкаській, Чернігівській, 
Херсонській, Запорізькій та Рівненській — члени Асоціації працювали в якості регіональних представ-
ників Уповноваженого зі зв’язків із громадськістю.

Діяльність регіональних координаторів зі зв’язків з громадськістю Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини
В рамках меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 
Асоціацією УМДПЛ за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ 
Данії була створена мережа регіональних координаторів зі зв`язків з громадськістю Уповноваженого. 
Вони розпочали свою діяльність з серпня 2013 року. Станом на грудень 2013 року такі координатори 
працювали у п’яти областях України — Черкаській, Чернігівській, Херсонській, Запорізькій та Рівнен-
ській.
Серед головних завдань, які були покладені Уповноваженим на регіональних координаторів, — участь 
у спільних моніторингових візитах у місця несвободи, просвітницькі заходи та взаємодія з пред-
ставниками неурядового сектору, організація особистих прийомів громадян, оперативне виконання 
окремих доручень Омбудсмана щодо перевірки фактів порушень прав людини. Так, за період сер-
пень-грудень регіональними представниками було здійснено 18 виїздів до місць несвободи, виявлено 
17 фактів порушень прав людини на регіональному рівні, надано 148 консультацій на особистому 
прийомі громадян, проведено 21 захід щодо просвітницької діяльності. Також регіональні координа-
тори брали активну участь та сприяли організації заходів громадських організацій, де представляли 
позицію Уповноваженого.
Серед заходів, організованих чи співорганізованих регіональними координаторами Уповноваженого:
• 16 вересня у м. Коломия, Івано-Франківської області організовано та проведено круглий стіл на тему 
«Права людини. Громада та влада».

Координаційна зустріч моніторів
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• 19-21 вересня в Херсонській області проведення зустрічі з координаторами проектів ініціативи «По-
силення правових можливостей бідних верств населення».
• 10 жовтня організована та проведена інформаційна сесія для співробітників міського Центру соці-
альних служб для молоді, що відбулася у приміщенні виконкому Херсонської міської ради. Сесія була 
присвячена вивченню норм Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також тим можли-
востям , які є в обласному центрі для громадян при отриманні безкоштовної правової допомоги.
• 3 грудня за участі регіональних координаторів відбувся онлайн-прийом громадян Уповноваженим 
ВРУ з прав людини.
Окрім того регіональні координатори беруть активну участь у інформаційно-просвітницьких заходах, 
прес-конференціях тощо. Так 19 серпня у Черкаській області проведено прес-конференцію «Міліція і 
роми — чи можливе порозуміння?» за участі регіонального координатора Володимира Батчаєва. 15 ли-
стопада регіональний координатор по Херсонській області взяла участь у прямому ефірі програми «Ра-
діодіалоги», що виходить на хвилях держтелерадіокомпанії «Радіо Таврія», програма була присвячена 
захисту прав і свобод людини.
Загалом, за період роботи, регіональними координаторів по зв’язкам із громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини було проведено понад 60 різних заходів.

Неформальне спілкування 
серед учасників навчання

Голова Харківського осередку Асоціації 
УМДПЛ розповідає про права людини

Член правління Асоціації УМДПЛ 
проводить семінар для дітей-сиріт
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Експертно-аналітична діяльність 
Асоціації УМДПЛ

Публікації та інші аналітичні 
матеріали, підготовлені членами 
Асоціації

Експертами Асоціації підготовлено більше 20 
аналітично-методичних матеріалів у сфері до-

тримання прав людини в діяльності органів вну-
трішніх справ. Протягом 2013 року були видані 
такі:
1. Науково-практичне видання «Права людини в 
діяльності української міліції – 2012»;
2. Збірник «Адміністративні послуги ДМС та МВС: 
аналіз правових засад надання та результати соці-
ологічного дослідження»;
3. Науково-практичне видання «Громадський кон-
троль над правоохоронними органами»;
4. Пам’ятки «Адвокат у кишені»;
5. Пам’ятки для водія «Десять порад водієві».

Також експертами Асоціації було підготовлено та 
передано керівництву МВС рекомендації по ре-
зультатам виявлених порушень з боку міліції під 
час проведення всеукраїнської моніторингової 
кампанії «Міліція під контролем».

Пам’ятки для водія «Десять порад водієві»

Презентація збірника
по адміністративним послугам

Вручення сертифікатів учасникам навчання

Вивчення досвіду роботи 
НПМ Королівства Данія
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Підготовка річного звіту про дотримання 
прав людини в міліції за 2013 рік

Щороку експерти Асоціації УМДПЛ готують звіт «Права людини в діяльності української міліції». 
Звіт охоплює перелік прав, до порушення яких дотичні правоохоронні органи, а також аналіз 

ситуації щодо прав окремих вразливих груп населення — ромів, наркозалежних осіб, тощо. У 2013 так 
само підготовлено періодичний звіт «Права людини в діяльності української міліції - 2013». Серед 
інших в звіті представлені наступні теми:

• право на життя;
• право на свободу та особисту недоторканість;
• захист від катувань та жорстокого поводження;
• свобода мирних зібрань;
• право на приватність;
• право на правову допомогу;
• протидія корупції в правоохоронних органах;
• доступ до публічної інформації в МВС;
• право власності;
• права вразливих груп — наркозалежних та секс-працівників;

Цього року до переліку тем звіту додалась ще одна — якість надання адміністративних послуг в МВС 
та ДМС.

Прес-конференція, присвячена аналізу надання 
адміністративних послуг в МВС та ДМС
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Міжнародна діяльність

Асоціація УМДПЛ налагодила співпрацю із більшістю представництв міжнародних організацій та 
інституцій, що опікуються проблематикою дотримання прав людини

(ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з 
питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія, Х’юман Райтс Вотч та інші). Зокрема Асоціація УМ-
ДПЛ входить до «Ініціативи Розмаїття», яка була створена за участю МОМ, УВКБ ООН, Міжнародною 
Амністією та іншими зацікавленими неурядовими організаціями.
Експерти Асоціації брали активну участь у конференціях, робочих зустрічах, ознайомлювальних ві-
зитах, що проводились на міжнародному рівні, зокрема на заходах в Білорусі, Грузії, Данії, Іспанії, 
Молдові, Польщі, Росії.
За результатами участі у зустрічі організацій-грантерів програми Європейської комісії «Посилення 
мережевих можливостей недержавних організацій в рамках Східного партнерства», що відбулася 5-6 
вересня у столиці Грузії, також було налагоджено співпрацю по обміну власним досвідом та створено 
майданчик для побудови мережевих відносин серед організацій громадянського суспільства країн 
Східного партнерства.
В рамках участі експертів Асоціації УМДПЛ в роботі Національного превентивного механізму, відбу-
лись два ознайомлювальні візити по обміну досвідом у сфері моніторингу місць несвободи, покра-
щення умов перебування та взаємодії із іншими органами державної влади. 9-10 вересня відбувся 
навчальний візит до Іспанії та 24-28 вересня — до Королівства Данії.
Протягом року Асоціація УМДПЛ брала активну участь у роботі Платформи «Громадянська солідар-
ність» (civicsolidarity.org) — коаліції неурядових правозахисних організацій з держав простору ОБСЄ. 
Робота коаліції спрямована на підтримку та розвиток цінностей прав людини в регіоні, на спільну 
роботу по сприянню ОБСЄ у третьому (людському) вимірі. Асоціація УМДПЛ координує робочу групу в 
рамках Платформи «Громадянська солідарність» по громадському контролю за діяльністю правоохо-
ронних органів.
2-3 грудня 2013 року у Києві Асоціація УМДПЛ спільно з Асоціацією незалежних моніторів, Офісом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Радою Європи та Міжнародною тюремною 
реформою (Penal Reform International, Велика Британія) провела міжнародну конференцію «Націо-
нальний превентивний механізм та інші види боротьби з катуваннями: досягнення і перспективи роз-
витку». Її учасниками стали експерти з України, Вірменії, Грузії, Молдови, Таджикистану, Росії та Польщі, 
всього близько 80 осіб.
Протягом двох днів конференції було представлено результати першого року роботи національного 
превентивного механізму в Україні, участь громадськості в його діяльності по схемі «Омбудсман+» та 
обговорено стратегію розвитку НПМ на 2014 рік. Окрім того, експерти з країн Східного Партнерства 
поділилися своїм досвідом у сфері превенції та боротьби із катуваннями, обговорювали механізми 
громадського розслідування катувань, інших видів жорстокого поводження та створення незалежних 
національних органів розслідування незаконного насильства з боку правоохоронних органів.
Крім зазначених активностей протягом 2013 року експерти та волонтери  Асоціації УМДПЛ брали 
активну участь в солідарних діях, спрямованих на захист прав людини в інших країнах, зокрема в 
Білорусі та Центральній Азії.

На міжнародній конференції

Міжнародна конференція за участі 
представників семи країн
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Вже починаючи з перших часів після розгону Євромайдану, який відбувся в ніч на 30 листопада, 
представники Асоціації УМДПЛ брали участь у захисті прав його учасників. З цією метою представ-

ники Асоціації спільно з працівниками Офісу Омбудсмана здійснювали моніторингові візити до рай-
віддлів, ізоляторів тимчасового тримання, лікарень, з метою моніторингу дій правоохоронців несли 
цілодобове чергуваня під час протистояння між активістами та міліцією. Проводили правоосвітницьку 
роботу для  учасників акцій та інших осіб щодо того, яким чином має поводитись міліція в різних ситу-
аціях і як захиститись від неправомірних дій з її боку. Для цього команда Асоціації УМДПЛ розробила 
яскраві стенди та протягом грудня поширювала в них спеціально розроблені експертами Асоціації 6 
простих пам’яток про поводження з міліцією «Адвокат у кишені» серед учасників Євромайдану. Крім 
роздачі листівок на вулиці, стенди було встановлено у «штабах революції» — КМДА та у Жовтневому 
Палаці. 
Під час подій на Євромайдані експерти Асоціації УМДПЛ здійснювали експертну роботу по аналізу  
дій правоохоронців. Було проаналізувано та надано правову оцінку діям спецпризначенців під час 
розгону мирних акцій, а саме:  правовий аналіз дій правоохоронців під час розгону мирних мітингу-
вальників на Майдані Незалежності вночі 30 листопада та під час протистояння на вулиці Банковій 
1 грудня; також правовий аналіз застосування спеціальних засобів несмертельної дії задля розгону 
мирних зібрань під час подій на вул. Грушевського в Києві. Всі висновки були надіслані в органи про-
куратури та міжнародні інституції задля правової оцінки та реагування.  
По подіям, що відбувались під час Євромайдану Уповноваженим з прав людини відкрито окреме про-
вадження, до роботи в рамках нього залучені також представники Асоціації УМДПЛ.

Діяльність Асоціації
під час Євромайдану

Підготовка інформаційного
стенду «Адвокат в кишені»
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Партнери та донори Асоціації УМДПЛ
Проекти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:

Міжнародний фонд «Відродження» та інші інституції мережі Фондів Відкритого Суспільства

Міжнародна Пенітенціарна Реформа (Велика Британія)

Національний Фонд підтримки демократії (NED) (США)

Посольство Чеської Республіки в Україні

Програма розвитку ООН в Україні

Європейський Союз

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Майкрософт Україна

Партнерами в проектах Асоціації УМДПЛ протягом року виступили серед інших такі 
організації:

Penal Reform International (PRI), penalreform.org

Асоціація незалежних моніторів місць несвободи, npm.org.ua

Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща), hfhrpol.waw.pl/ru

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо Права Людини», edu.helsinki.org.ua

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ), fri.com.ua

Московська Гельсінська Група, mhg.ru

Одеська правозахисна група «Верітас»

Правозахисний центр «Поступ», postup.lg.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини, helsinki.org.ua

Харківська міська громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (ХІСД) 
khisr.kharkov.ua

Харківська правозахисна група, khpg.org

Центр Громадянських Свобод (ЦГС),  ccl.org.ua

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та коаліцій:

Коаліція громадських організацій щодо головування України в ОБСЄ

Комітет міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, hrwatch-by.org

Мережа «Ініціатива Розмаїття», diversipedia.org.ua

Платформа «Громадянська солідарність» громадянського суспільства країн-учасниць 
ОБСЄ, civicsolidarity.org

Спілка громадських організацій «Київський Будинок прав людини», humanrightshouse.org
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Безповоротня фінансова допомога: 3 862 509,80 грн.

Добровільне пожертвування фізичних осіб: 50 000 грн.

Загальна сума: 3 912 509,80 грн.

Міжнародний фонд Відродження (Україна)
Проект «Впровадження механізмів громадських розслідувань порушень 
прав споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС у співпраці з Упов-
новаженим ВРУ з прав людини задля загального покращення стану дотри-
мання прав таких осіб».
Термін реалізації проекту - 01.09.2013 – 31.08.2014.

Проект «Посилення громадського контролю за правоохоронними 
органами».
Термін реалізації проекту: 01.07.2013 – 30.11.2013.

Європейський Союз
Проект «Моніторинг адмінпослуг в системі МВС та ДМС».
Термін реалізації проекту - 31.12.12 – 31.12.13.

Фонд Чарьза Стюарта Мотта (США)
Проект «Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та відновленні пору-
шених прав». Термін реалізації проекту - 01.09.2012 – 31.08.2014.

Національний фонд підтримки демократії (NED), (США)
Проект «Моніторинг порушень прав людини в діяльності правоохоронних 
органів».
Термін реалізації проекту - 01.07.2012 – 30.06.2013.

Проект «Моніторинг порушень прав людини в діяльності правоохоронних 
органів».
Термін реалізації проекту - 01.10.2013 – 30.09.2014.

Посольство Великої Британії в Україні
Проект «Громадський контроль над міліцією: міжнародне співробітництво».
Термін реалізації проекту - 05.09.2012 – 31.03.2013.

ПРООН  «Програма розвитку громадянського суспільства»
Проект «Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини на регіо-
нальному рівні через запровадження регіональних координаторів по зв’яз-
кам з громадськістю».
Термін 19.08.13 – 25.11.14.

Мережа фундацій відкритого суспільства
Проект «Моніторинг діяльності правоохоронних органів в регіоні СНД».
Термін 01.11.12 – 31.03.13.

Проект «Місця утримання під вартою в якості мети для громадського кон-
тролю».
Термін 01.07.13 – 31.12.14.

445 486 грн.

59 150 грн.

1 209 004,39 грн.

399 650 грн.

146 068,48 грн.

358 841,16 грн.

530 613,84 грн.

267 300 грн.

127 414,61 грн.

184 181,84 грн.

Надходження організації

Джерела фінансової допомоги

Фінансовий звіт за 2013 рік
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Витрати організації

Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496

Телефон: +38 067 840-75-40

E-mail: umdpl.association@gmail.com

Сайт: umdpl.info

Сторінка на               : youtube.com/AssociationUMDPL

Сторінка у                 : facebook.com/Association.UMDPL

Ми у                   :  @umdpl

Ми у                       :  vk.com/umdpl

Контактна інформація

Рада Європи
Проект «Роль слідчого судді як гаранта захисту прав людини відповідно до 
положень нового Кримінального процесуального кодексу України».
Термін 01.11.13 - 31.12.13.

Міжнародна тюремна реформа, Московське представництво (PRI)
Проект «Развитие Национального превентивного механизма в Украине: до-
стижения и перспективы развития».
Термін 15.10.13 - 31.12.13.

45 562,50 грн.

24 592,50 грн.

Вид витрат Сума, грн.

Оплата праці 588853,00

Банківські витрати 16444,84

Канцтовари, пошта 29261,48

Оренда 157389,00

Сайт 32440,00

Меблі 3146,00

Обладнання 47962,17

Навчальні та публічні заходи 853127,43

Переклад 24000,00

Публікації, тиражування 277701,80

Досліджання 313085,00

Авторські гонорари 34952,00

Послуги за контрактами, експерти 822499,20

Послуги за контрактами, тренери 171977,38

Послуги по консультуванню 306337,00

Послуги координаторів 233333,50

Всього 3912509,8




