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Про Асоціацію УМДПЛ
Історія

ротягом 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
доставлених, 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 колишнього УМДПЛ вирішили сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за правоохоронними 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 правозахисних 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,
Асоціація розвиває інші напрямки роботи, пов’язані із громадським контролем: проведення громадських розслідувань випадків порушення прав людини з боку правоохоронців, ведення просвітницької
роботи 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 катуванням 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 покликаний 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 складі 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.

Конференція, присвячена якості
надання адміністративних послуг
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Структура організації
З

агальна 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 загальні звіти, обирають склад та голову правління, ревізійну комісію і спостережну раду. Річні загальні збори також обговорюють питання, що стосуються стратегії розвитку організації.
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Основні напрямки діяльності
Актуалізація проблеми дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів
Програма передбачає:
• висвітлення в ЗМІ проблематики дотримання ПЛ в діяльності правоохоронних
органів;
• поширення інформації про успішні приклади захисту ПЛ;
• участь у формуванні активної соціальної
позиції громадян щодо захисту своїх прав
та свобод;
• доведення до донорських організацій
важливості та необхідності для українського суспільства проблематики дотримання
ПЛ в діяльності правоохоронних органів.

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

Превенція та захист прав людини, що порушуються правоохоронними органами
Програма передбачає:
Превенція:
• організація та проведення моніторингових кампаній із залученням волонтерів та
партнерських організацій;
• моніторинг ефективності взаємодії правоохоронних органів з громадськістю та інститутами громадянського суспільства;
• участь у роботі національного превентивного механізму за моделлю «Омбудсман +».
Захист:
• проведення громадсько-парламентських
розслідувань за фактами порушень прав
та свобод людини з боку правоохоронних
органів («+» для проваджень);
• підвищення ефективності реагування
органів влади на виявлені порушення на
рекомендації громадськості — підготовка
подань Уповноваженому по відповідним
фактам, використання офісу Уповноваженого як майданчик для налагодження комунікації з органами влади;
• організація і участь в адвокаційних кампаніях, спрямованих на зміни в нормативній
базі та правозастосовній практиці щодо
дотримання прав людини правоохоронними органами.

Вдосконалення і розвиток НПА в галузі
прав людини в діяльності правоохоронних
органів
Програма передбачає:
• вивчення міжнародних документів, що
регулюють сферу дотримання прав людини правоохоронними органами, та досвіду впровадження громадського контролю
правоохоронців;
• проведення експертизи нормативних актів, які регулюють сферу прав людини в діяльності правоохоронних органів;
• розробка пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства в галузі
громадського контролю над правоохоронними органами (в тому числі на підставі
аналізу міжнародних нормативно-правових актів);
• сприяння залученню експертів громадянського суспільства до експертизи, аналізу і
розробки законодавства в сфері громадського контролю, участь експертів Асоціації
в цих процесах;
• взаємодія з профільними комітетами ВР,
іншими інституціями, що опікуються врегулюванням сфери прав людини в діяльності
правоохоронних органів.
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Діяльність Асоціації в цифрах
Асоціацією УМДПЛ протягом року:
•
було проведено понад 40 лекцій, тренінгів та майстер-класів на тему дотримання прав людини в діяльності ОВС для активістів, в тому числі 2 тематичні тренінги по захисту вразливих груп
населення від порушень з боку правоохоронних органів, 2 тренінги з моніторингу діяльності
працівників ОВС, 1 тренінг з реалізації успішних адвокаційний кампаній, а також спеціалізова•
•
•
•

•
•
•

ний тренінг за участі регіональних координаторів Уповноваженого ВРУ з прав людини;
проведено серію майстер-класів під час Міжнародного фестивалю документального кіно про
права людини «DOCUDAYS UA»;
здійснено понад 15 робочих та міжнародних зустрічей;
більше 10 круглих столів та прес-конференцій з представниками органів виконавчої та законодавчої влади, під час яких висвітлювалися проблеми діяльності ОВС;
2 конференції: «Реформування та громадський контроль у сфері надання адміністративних
послуг в Україні» і «Підвищення якості адміністративних послуг шляхом посилення впливу громадянського суспільства на державну політику у цій сфері»;
здійснено понад 50 моніторингових візитів до місць несвободи в рамках реалізації національного превентивного механізму по моделі «Омбудсман+» за участі членів Асоціації УМДПЛ;
за рік на сайті Асоціації з’явилося більше 2370 публікацій, щодня сайт відвідують в середньому 500 осіб.
загальна кількість відвідувань у 2014 році склала близько 200 тисяч, а загалом за час існування сайту — понад 1,5 мільйона.

Окрім того, протягом року Асоціація УМДПЛ успішно пройшла 2 аудити на перевірку фінансової
та проектної діяльності — всеукраїнський, який провело ТОВ «ЛЄО АУДИТ ЦЕНТР» та міжнародний.
Останній на замовлення Єврокомісії здійснила компанія MOORE STEPHENS, що входить до світових лідерів консалтингу та аудиту.

Володимир Шевченко
проводить майстер-клас
«Ти і міліція»
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Діяльність Асоціації УМДПЛ
протягом 2014 року
Розвиток системи моніторингу
діяльності правоохоронних органів
Організація навчань активістів, проведення всеукраїнської
моніторингової кампанії

А

соціація УМДПЛ продовжує проведення громадських кампаній моніторингу діяльності міліції. З 16
травня до 13 вересня 2014 року проходила кампанія моніторингу якості надання адміністративних послуг департаментами Міністерства внутрішніх справ (МВС) - Державної автомобільної інспекції
України та громадської безпеки МВС України, а також Державною міграційною службою України (ДМС).
Перший етап кампанії стосувався міграційної служби, наступні два — адмінпослуг в ДАІ та дозвільній
системі.
Кампанія моніторингу покликана збільшити прозорість і доступність отримання зазначених послуг, а
також підвищити обізнаність широкого кола громадськості щодо своїх прав та обов’язків для їх одержання. За результатами моніторингової кампанії було проведено два круглих столи, куди запрошувалося керівництво відповідних відомств.

Проведення громадських розслідувань

А

соціація УМДПЛ продовжує започатковану практику проведення громадських розслідувань щодо
порушень прав людини спільно з Офісом Омбудсмана.
У 2014 році було проведено ряд таких розслідувань. Деякі з них стосувалися порушення прав представників вразливих груп — наркозалежних осіб та працівників комерційного сексу, зокрема, розслідування стосувались спричинення тілесних ушкоджень працівниками міліції, незаконних затримань,
довготривалих утримань та неналежного поводження з боку правоохоронців тощо.
У період з вересня 2013 року по вересень 2014 року працівниками Секретаріату Уповноваженого
з прав людини у співпраці з представниками громадських організацій проводилися заходи по 32 провадженнях Уповноваженого у справах про порушення прав і свобод представників вразливих груп
населення, з них 16 проваджень за конкретними фактами порушень стосовно конкретних осіб; 16
проваджень за фактами системних порушень прав невизначеного кола потерпілих осіб.
За результатами перевірок за кожним з виявлених порушень Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі Уповноваженим з прав людини спрямовані відповідні акти реагування з вимогами та рекомендаціями щодо усунення цих порушень та недопущення їх у подальшому. Також
на постійній основі представники АУМДПЛ та інших організацій в межах проваджень беруть участь
у контролі за виконанням рекомендацій Уповноваженого.

Моніторингові візити до місць несвободи у системі МВС в рамках реалізації
національного превентивного механізму (НПМ) по моделі «Омбудсман+»

П

редставники Асоціації УМДПЛ продовжують брати участь у спільних візитах до місць несвободи
разом із працівниками Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини в рамках реалізації НПМ
по моделі “Омбудсман+”. Протягом 2014 року таких візитів здійснено близько 80.
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Актуалізація проблеми
громадського контролю в суспільстві
Робота сайту Асоціації УМДПЛ та представництво в соціальних мережах

В

другому кварталі 2014 року Асоціація УМДПЛ запустила в роботу новий сайт, який є спробою поєднати в собі два основних компоненти — про діяльність організації (верхнє меню) та про громадський контроль за діяльністю міліції (нижнє меню). Для більшої ефективності роботи та зручносту
використання сайту з`явилися нові можливості: блоги, система теґів, що дозволить швидше та якісніше
знайти потрібні матеріали за темами, оновлені «Анонси подій», проекти Асоціації, розширена бібліотека, а також широкий фільтр матеріалів тощо.
Сайт УМДПЛ — потужний інформаційний портал, створений для інформування громадян про стан дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. На сайті розміщено корисні матеріали
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
в діяльності правоохоронців.
Географія відвідувачів різноманітна. Правозахисними новинами цікавляться як самі українці, так і
користувачі з Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Італії, Канади 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 мереж 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 інформувати про заходи та події, які будуть відбуватись чи вже відбулись.

Конкурс творчих робіт «Міліція під контролем»

В

рамках всеукраїнської кампанії моніторингу “Міліція під контролем”, підбито підсумки конкурсу
творчих робіт з однойменною назвою, який вже третій рік поспіль проводить Асоціація УМДПЛ за
фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.
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. На відміну від попередніх років, надіслані до участі в конкурсі
матеріали спершу оцінювали користувачі Facebook. А вже серед робіт, що набрали найбільшу кількість
вподобань (лайків), журі обрало переможців у трьох категоріях.
Усі роботи традиційно розміщені для перегляду на сайті Асоціації УМДПЛ, а переможці нагороджені сертифікатами та
цінними подарунками.

Відкриті семінари та лекції для різних цільових груп

П

ротягом 2014 року проведено понад 30 інформаційно-просвітницьких заходів для молоді у 13 регіонах України, у яких взяло участь більше 1300 осіб. Деякі із цих подій
були розраховані на підлітків та молодь і проводилися для
учнів шкіл, училищ, технікумів, а також для студентів вищих
навчальних закладів, а деякі - розраховані на широкий загал
та відбувалися у форматі публічних лекцій, які могли відвідати усі бажаючі.
Заходи проведено членами та волонтерами Асоціації УМДПЛ
у Києві, Кіровограді, Чернігові, Прилуках, Рівному, Миколаєві,
Ізюмі, Тернополі, Зборові, Чугуєві, Чернівцях, Львові, Полтаві.
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Взаємодія з органами
державної влади
Участь в роботі консультативно-дорадчих органів та міжвідомчих експертних груп

А

соціація УМДПЛ продовжує співпрацювати з органами центральної виконавчої влади, комітетами
Верховної Ради України, місцевими органами влади через участь експертів Асоціації у складі консультативно-дорадчих органів відповідних структур.
Представники Асоціації УМДПЛ ввійшли до складу Експертної ради з дотриманням прав людини при
Міністерстві внутрішніх справ, завдання якої - підготовка ініціатив з реформування МВС.
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 національного 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 2014 році у п’яти областях України - Кіровоградській, Тернопольській, Одеській, Полтавській та Харківській, члени Асоціації почали працювати в якості регіональних представників Уповноваженого зі зв’язків із громадськістю.

Розмовник для рівноправного діалогу з
посадовцем Державної міграційної служби

Круглий стіл, присвячений обговоренню проблем
якості адміністративних послуг в ДАІ та ДГБ

Семінар про успішні адвокаційні кампанії

Конференція з адмінпослуг
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Експертно-аналітична діяльність
Асоціації УМДПЛ
Публікації та інші аналітичні матеріали,
підготовлені членами Асоціації

Е

кспертами Асоціації підготовлено близько 20 аналітично-методичних матеріалів у сфері дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Протягом 2014 року були видані такі:
1. Посібник з проведення проваджень Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини у справах про катування та неналежне поводження у взаємодії
з представниками неурядових організацій;
2. Науково-практичне видання “Адміністративні послуги ДМС та МВС: аналіз
правових засад надання, результати соціологічного дослідження та громадського моніторингу якості їх отримання споживачами”;
3. Розмовник для рівноправного діалогу з посадовцем Державної міграційної
служби;
4. Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції
– 2013.

Також експертами Асоціації було підготовлено та передано керівництву МВС рекомендації по результатам виявлених порушень під час проведення всеукраїнського громадського моніторингу якості надання адміністративних послуг департаментами Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Державною
міграційною службою України (ДМС).

А

соціація УМДПЛ розробила мобільний додаток «Міліція під контролем». Це правова інформація
про те, як поводитись із правоохоронцями в різних життєвих ситуаціях, як запобігти чи вирішити
конфлікти з міліцією. Правовий порадник має веб-версію на сайті policeundercontrol.org/pc. Там само
можна знайти кнопки для завантаження мобільного додатку власникам операційних систем Android
та iOS.
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Підготовка річного звіту про дотримання
прав людини в міліції за 2014 рік
Щ

ороку 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, накркозалежних осіб, тощо. У 2014 так само
підготовлено періодичний звіт “Права людини в діяльності української міліції — 2014”. Серед інших в
звіті представлені наступні теми:
• дотримання права на життя;
• дотримання права на свободу та особисту недоторканість;
• дотримання права власності;
• дотримання прав уразливих груп;
• свобода мирних зібрань;
• корупція в органах внутрішніх справ;
• доступ до публічної інформації;
• незаконне насильство та жорстоке поводження;
• «АТО»;
• «Майдан».

Щорічна зустріч моніторів НПМ

Круглий стіл з представниками
Державної міграційної служби
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Міжнародна діяльність
А

соціація УМДПЛ підтримує 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, Хьюман Райтс Вотч та інші).
Експерти Асоціації брали активну участь у конференціях, робочих зустрічах, ознайомлювальних візитах, що проводились на міжнародному рівні, зокрема на заходах в Швейцарії (Женева, Базель, Берн),
Австрії, Німеччини, Польщі.
Зокрема, 18-19 вересня 2014 року в Варшаві виконавчий директор Асоціації УМДПЛ взяв участь у
зустрічі українських правозахисників з представниками Бюро по демократичним інституціям та правам людини ОБСЄ. Зустріч була присвячена обговоренню звіту з дотримання прав людини, який був
підготовлений по результатам місії ОБСЄ в березні – квітні 2014 року в Криму, та аналізу поточної ситуації в Україні в сфері порушень прав та основоположних свобод людини на Сході України. Окрім того,
Вадим Пивоваров відвідав сесію ПАРЄ у Стразбурзі, а також взяв участь у адвокаційному візиті на Раді
Безпеки під час Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, що проходила з 20 по 25 жовтня 2014 року.
Протягом року Асоціація УМДПЛ брала активну участь у роботі Платформи «Громадянська солідарність» (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 правоохоронних органів.
Крім зазначених активностей протягом 2014 року експерти та волонтери Асоціації УМДПЛ брали
активну участь в солідарних діях, спрямованих на захист прав людини в інших країнах, зокрема: підписували звернення до міжнародної спільноти про звільнення політв’язнів Азербайджану, звернення
до Росії щодо звільнення активіста Сенцова, готували подання до Міжнародного Кримінального Суду
про порушення під час Євромайдану тощо.

Майстер-клас під час
фестивалю DOCUDAYS

Навчання з моніторингу міліції
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Діяльність Асоціації
під час Євромайдану
Щ

е від початку Євромайдану представники Асоціації УМДПЛ брали участь у захисті прав його
учасників: спільно з працівниками Офісу Омбудсмана здійснювали моніторингові візити до райвіддлів, ізоляторів тимчасового тримання, лікарень, з метою моніторингу дій правоохоронців несли
цілодобове чергуваня під час протистояння між активістами та міліцією. Окрім того, проводили правоосвітницьку роботу для учасників акцій та інших осіб щодо того, яким чином має поводитись міліція
в різних ситуаціях і як захиститись від неправомірних дій з її боку.
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 застосування спеціальних засобів для розгону мирних
зібрань під час подій на вул. Грушевського в Києві. Висновки були надіслані в органи прокуратури та
міжнародні інституції задля правової оцінки та реагування.

Учасники тренінгу в Чернівцях
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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
Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща), hfhr.pl
Національний Фонд підтримки демократії (NED) (США)
Волонтерський фонд підтримки жертв катувань ООН
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 та ініціативи:
Центр інформації про права людини (ЦІПЛ), humanrights.org.ua
Асоціація незалежних моніторів місць несвободи, npm.org.ua
Центр політико-правових реформ (ЦППР), pravo.org.ua
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
Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ccl.org.ua
Ініціатива «Восток-SOS», vostok-sos.org

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
Реанімаційний пакет реформ (РПР), platforma-reform.org
Платформа «Громадянська солідарність» громадянського суспільства країн-учасниць
ОБСЄ, civicsolidarity.org
Спілка громадських організацій «Київський Будинок прав людини», humanrightshouse.org
Кримська польова місія по правам людини, crimeahr.org
Ініціатива по збору порушень прав людини на сході України
Коаліція по розслідуванням подій на Євромайдані
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Фінансовий звіт за 2014 рік
Надходження організації
Безповоротня фінансова допомога: 4 325 365,45 грн.

Джерела фінансової допомоги

383 214 грн.

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

57 400 грн.

Проект «Впровадження механізмів громадських розслідувань порушень
прав споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС у співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини задля загального покращення стану дотримання прав таких осіб. Поточні витрати організації».
Термін реалізації проекту: 01.09.2013-31.08.2014.

150 200 грн.

Проект «Концепція реформування міліції: позиція громадських організацій».
Термін реалізації проекту: 01.01.2014-30.06.2014.

200 000 грн.

Проект «Підвищення ефективності діяльності національного превентивного
механізму в сфері захисту прав та свобод осіб у місцях несвободи в системі
Міністерства внутрішніх справ та Державної пенітенціарної служби України».
Термін реалізації проекту: 03.11.2014-03.11.2015.

1302383,39 грн.

Європейський Союз
Проект «Моніторинг адмінпослуг в системі МВС та ДМС».
Термін реалізації проекту: 31.12.12-31.12.14.

0 грн.

Фонд Чарльза Стюарта Мотта (США)
Проект «Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та відновленні порушених прав».
Термін реалізації проекту: 01.09.2012-31.08.2014.

647558,32 грн.

242647,76 грн.
204 419 грн.

213 840 грн.

Проект «Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та відновленні порушених прав».
Термін реалізації проекту: 01.09.2014-31.08.2016.
Національний фонд підтримки демократії (NED), (США)
Проект «Моніторинг порушень прав людини в діяльності правоохоронних
органів».
Термін реалізації проекту: 01.10.2013-30.09.2014.
Проект «Моніторинг порушень прав людини в діяльності правоохоронних
органів».
Термін реалізації проекту: 01.10.2013 – 30.09.2014.
ПРООН «Програма розвитку громадянського суспільства»
Проект «Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини на регіональному рівні через запровадження регіональних координаторів по зв’язкам з громадськістю».
Термін реалізації проекту: 19.08.13-25.11.14.
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518309,94 грн.

81606,92 грн.
241990,59 грн.

Мережа фундацій відкритого суспільства
Проект «Місця утримання під вартою в якості мети для громадського контролю».
Термін реалізації проекту: 01.07.13-31.12.14.
Гельсінський Фонд з Прав Людини
Проект «Фонд кризових ситуацій платформи Громадянська солідарність».
Термін реалізації проекту: 01.07.14-10.10.14.
Фонд підтримки жертв катувань (ООН)
Термін реалізації проекту: 25.09.14-24.02.15.

Витрати організації
Вид витрат

Сума, грн.

Оплата праці

860661,09

Банківські витрати

13601,89

Канцтовари, пошта

18213,50

Оренда

206735,20

Сайт

54050,00

Меблі

5593,00

Обладнання

7200,00

Навчальні та публічні заходи

1069947,94

Переклад

18000,00

Публікації, тиражування

25305,00

Авторські гонорари

367200,46

Послуги за контрактами, експерти

628353,09

Послуги за контрактами, тренери

274109,88

Послуги по консультуванню

22200,00

Послуги координаторів

647360,00

Всього

4325365,45

Контактна інформація
Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496
Телефон: +38 (044) 253-40-36
E-mail: umdpl.association@gmail.com
Сайт: umdpl.info
Сторінка на

: youtube.com/AssociationUMDPL

Сторінка у

: facebook.com/Association.UMDPL
Ми у

: @umdpl
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