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Асоціації українських моніторів дотримання
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Базові тренінги «Поліція під контролем» — шлях
до покращення роботи поліції

Відбулась презентація документальної стрічки «Білий
танець» про життя працівниць комерційного сексу

Команда нових моніторів

7 липня 2016 року у MediaHub презентували документальну стрічку «Білий танець»,
яка присвячена долям та проблемам працівниць комерційного сексу. Після перегляду
відбулось обговорення фільму за участі режисера Ксенії Кравцової, головної героїні
Олени, керівника ВБО «Легалайф-Україна» Наталії Ісаєвої та експерта групи “Поліція
під контролем” Євгена Крапивіна.
Фільм виготовлено студією Real Stories Production за підтримки Асоціації УМДПЛ.
Читати більше

Учасники базового тренінгу
‘Поліція під контролем’

Презентація фільму ‘Білий танець’

Асоціація УМДПЛ провела базові тренінги «Поліція під контролем» в Дніпрі та Тернополі. Учасниками заходів стали місцеві активісти, представники ЗМІ та члени громадських організацій, які цікавляться роботою поліції та готові її покращувати шляхом моніторингу її діяльності. До участі в тренінгах також були залучені регіональні
координатори Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Заключним
завданням для учасників став моніторинг патрульної служби та відділень поліції (чергові частини).
Читати більше
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Літній сезон майстер-класів «Правила спілкування з поліцією»

У Києві відбувся тренінг з підготовки громадських моніторів

Під час літніх таборів для молоді у Київській області, Ужгороді та Вінниці пройшла
серія майстер-класів «Правила спілкування з поліцією». Присутні змогли детально
ознайомитись зі змінами, що відбуваються в процесі реформування поліції. В практичній частині тренінгу учасники спробували застосувати отримані знання відвідавши
поліцейський відділок або в ігровій формі відіграти процес затримання та подальшого
доставлення до відділення поліції.

14 вересня 2016 року Асоціація УМДПЛ спільно з Правозахисною службою Київської
ФРІ провели навчальний тренінг з моніторингу поліцейських відділків та підготовки
громадських моніторів. Учасники вчились здійснювати моніторингові візити до поліцейських відділків, виявляти та фіксувати порушення, опановували правила спілкування з поліцейськими. Також було здійснено навчальний візит до територіального
відділку поліції.

Читати більше

Читати більше

Тренінг з підготовки громадських моніторів у Києві

Під час літніх майстер-класів для молоді

Громадські активісти знатимуть, як спілкуватися з поліцейськими

Одноденний базовий тренінг «Поліція під контролем» в Одесі

Член правління Асоціації УМДПЛ Юрій Чумак розповів громадським активістам
і активісткам зі Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Донецької, Луганської
та Харківської областей про те, як правильно спілкуватися з правоохоронцями.

3 вересня 2016 року за сприяння регіонального координатора взаємодії з громадськістю при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини в Одеській області,
Асоціація УМДПЛ провела одноденний тренінг «Поліція під контролем».

Читати більше

Читати більше

Одноденний тренінг в Одесі

Факультативне заняття про поліцію для громадських активістів
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hh АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Асоціація УМДПЛ запустила серію анімаційних
фільмів «Ти і поліція» для молоді
21 вересня 2016 року відбулась робоча зустріч регіональних активістів моніторингової
кампанії “Поліція під контролем”, під час якої було проведено презентацію 6-серійного анімаційного мультфільму для підлітків «Ти і поліція», виготовленого студією
Real Stories Production спільно з Асоціацією УМДПЛ. підготував творчий відділ Асоціації. Також обговорено щодо розповсюдження серіалу у регіонах та проведення з його
використанням навчально-просвітницьких заходів.
Мультиплікаційний фільм охоплює найбільш розповсюджені ситуації, з якими може
зіткнутися підліток у своєму спілкуванні з поліцією. Фільм нараховує 6 типових сюжетів: «Відчиніть! Поліція!», «Пред’яви паспорт! Виверни кишені!», «Терміново прийди
до слідчого!», «Тебе затримано за адміністративне правопорушення!», «Поліцейська
жорстокість». Про всі ці теми на власних цікавих прикладах розповідатимуть герої
мультфільму — підліток Вась-Вась та його старша сестра Оленка. Фільм, в першу чергу, розрахований на підлітків 14–16 років, а також для всіх зацікавлених, хто хоче підвищити свою правову обізнаність у ситуаціях спілкування з правоохоронцями.
Читати більше

Наразі у різних містах України відбуваються майстер-класи з методологічного використання навчально-пізнавального анімаційного фільму та демонстрація багатосерійного мультфільму молоді:
•

у м. Харкові для школярів. Читати більше

•

у м. Чугуєві Харківської області для старшокласників міста. Читати більше

•

у м. Старобільську Луганської області для студентів першого курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Читати більше

•

у м. Лисичанську Луганської області для представників адміністрації міста, громадських активістів,
викладачів навчальних закладів. Читати більше

•

у Сумському СІЗО для неповнолітніх. Читати
більше

•

•

у Сумському районному, Зарічному та Ковпаківському відділах кримінально-виконавчої інспекції управління ДПтС України в Сумській
області. Читати більше
у м. Суми для восьмикласників 2-ї школи. Читати більше

•

у м. Тернополі для членів ГО Молодіжного
об’єднання “Файне місто”. Читати більше

м.Харків

Просвітництво

Асоціація УМДПЛ видала практичний порадник
“10 порад водієві”
Асоціація УМДПЛ пропонує Вашій увазі

оновлену версію практичного порадника “10 порад водієві”, де Ви знайдете

базові поради, як водієві поводити себе
з працівниками поліції на дорозі: патрульною службою та ДАІ.
Практичний порадник також викладено
у Розділі 5 мобільного додатку «Поліція під
контролем» — http://policeundercontrol. Практичний порадник ‘10 порад водієві’
org/, в якому міститься інформація щодо
всіх ситуацій, що можуть виникнути під
час взаємодії з поліцією.
Отримати брошуру може кожен бажаючий безкоштовно.
Читати більше

Взаємодія з поліцією в зоні проведення АТО — видано
третій практичний порадник із серії “Ти і поліція”
Асоціація УМДПЛ пропонує Вашій увазі третє видання із серії “Ти і поліція” — 
“Взаємодія з поліцією в зоні проведення АТО”, де розглянуто типові ситуації, що
виникають із поліцією в зоні проведення антитерористичної операції.

м.Тернопіль

Практичний порадник розроблений експертами Асоціації УМДПЛ та орієнтований на тих, хто прагне до безконфліктного
перебування в зоні проведення АТО — волонтерських організацій, місцевих мешканців та інших.
Отримати брошуру може кожен бажаючий безкоштовно.

Третій порадник із серії ‘Ти і поліція’

Читати більше
Прослухати розмову про порадник
на Громадському радіо можна за цим посиланням
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Як поскаржитись на незаконні дії
поліцейського? — інформаційний матеріал

Чому реформа поліцейської освіти необхідна
та як її здійснити? — Борис Малишев

Поліція не завжди виконує свої обов’язки відповідно до закону або свідомо його порушує. Незаконними можуть бути активні дії, а також бездіяльність. У матеріалі розглянуто два види скарг (процесуальна та загальна), а також на прикладі детально пояснюється, як складати скаргу на незаконні дії працівника поліції.

Стаття присвячена проблемам поліцейської освіти, основною з яких є потреба реформування відомчих вищих навчальних закладів, які підпорядковані МВС. Детальніше
про проблеми та шляхи їх подолання читайте у матеріалі.

Читати більше

Читати більше

Відкрита поліція

Інші теми

Від закритості до відкритості. Які зміни
очікуються в Генеральній прокуратурі?

“Клітки” у приміщеннях поліції на станціях метро
будуть демонтовані

Минув перший місяць роботи В’ячеслава Свірця на посаді керівника Управління
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України. Нагадаємо, Генеральний прокурор
Юрій Луценко вперше призначив на цю посаду людину не із “системи” — правозахисника, громадського діяча, регіонального координатора Уповноважено Верховної
Ради з прав людини в Рівненській області. Про те, які перші кроки будуть зроблені
у напрямку змін роботи Управління, ми говорили з паном В’ячеславом.

Попри те, що в українському законодавстві наявність “кліток”
для утримування людей у “підземці” не передбачена, їх продовжують встановлювати і на нових станціях.

Читати більше

Як британська поліція взаємодіє з громадою онлайн?

Про реальний стан справ, небезпеку таких споруджень, а також
коментар заступника голови Національної поліції Костянтина Бушуєва щодо термінового демонтажу “кліток” — читайте у матеріалі.
Читати більше

Пропозиції до проекту постанови КМУ «Порядку функціонування
системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі»

Ступінь відкритості та прозорості дій правоохоронців для мешканців міст та сіл вимірюється зокрема і тим, наскільки інформаційно доступним та зручним є сайт поліції
та яка інформація на ньому оприлюднена. В даній статті проаналізовано, яким чином
функціонує сайт Поліції Ейвона та Сомерсета (Велика Британія).

В цій статті можна ознайомитися із пропозиціями, які підготувала Експертна група
“Поліція під контролем” до проекту постанови КМУ щодо автофіксації.

Читати більше

Читати більше

Реформа поліції

MAKARATZIS v. GREECE: ЄСПЛ щодо використання поліцейськими
вогнепальної зброї для зупинки транспортного засобу

Рік після початку реформи. Чи змінилась українська поліція?
4 липня 2015 року розпочали свою роботу перші патрульні поліцейські. З цього часу
почався відлік однієї з найбільш гучних реформ органів правопорядку — реформа поліції. В статті проаналізовано, наскільки ефективними виявились зміни і що дійсно
вдалося зробити за цей час.
Читати більше

Згадуючи про трагічний інцидент в ніч на 7 лютого 2016 р., коли у Києві внаслідок хаотичної стрілянини поліцейських у погоні за водієм BMW загинув 17 річний пасажир автомобіля, в статті аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо зупинення
поліцейськими автотранспортного засобу за допомогою використання вогнепальної зброї. Однією із таких справ, розглянутих ним, є Макараціс (Makaratzis) проти Греції, 2004р.
Читати більше

Інформаційний
2015)�> http
http://umdpl
umdpl.info
info/
нформаційний бюлетень
бюлетень Асоціації
соціації українських
українських моніторів
моніторів дотримання
дотримання прав
прав людини
людини вв діяльності
діяльності правоохоронних
правоохоронних органів
органів >
�(липень-вересень 2016

Які загрози законопроекту № 5110? Коментар щодо
посилення відповідальності за правопорушення, учинені
стосовно працівників правоохоронних органів
Коментар щодо запропонованого впровадження «образи» поліцейського в КУпАП
та посилення відповідальності за опір працівникові правоохоронного органу в Кримінальному кодексі.

hh ІНШІ НОВИНИ
Експерт Асоціації УМДПЛ у ранковому ефірі “Радіо Свобода”.
Обговорювали “Закон Савченко”

Читати більше

Експерт Асоціації УМДПЛ, керівник програми “Права людини за ґратами” Олександр Федорук виступив
у ранковому ефірі “Радіо Свобода”. Обговорювали
“Закон Савченко”.

Що таке “імператив презумпції правоти поліцейського”?

Прослухати запис програми можна тут.

“Презумпція правоти поліцейського” або “імператив презумпції правоти поліцейського”
стало широко обговорюваним поняттям після відповідних заяв Міністра МВС про те, що
зазначена презумпція має бути встановлена законодавчо. Однак, цей термін залишається
невизначеним, і дискутуючи про необхідність його запровадження, кожен в нього вкладає свій зміст. У даному матеріалі дається розгорнута відповідь на це питання.
Читати більше

hh МОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ
Мета традиційної моніторингової кампанії «Поліція під контролем» — виявити сильні
та слабкі сторони у роботі нової поліції, привернути увагу громадськості та Міністерства внутрішніх справ України до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями і спонукати до поліпшення ситуації.

Асоціація УМДПЛ публікує дописи учасників нашої моніторингової кампанії
“Поліція під контролем”:
• Шевченківське відділення Холодногірського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області. Читати більше
•

Основ’янського відділення поліції Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Читати більше

•

Київський відділ поліції ГУНП
в Одеській області. Читати
Ряд відділень поліції в містах і районних центрах Дніпропетровської області. Читати більше

Харківська поліція пообіцяла прислухатися до громадськості
Чугуївська правозахисна група звернулася до керівництва Головного управління
Національної поліції в Харківській області з пропозицією налагодити співпрацю
в організації заходів, спрямованих на поліпшення роботи правоохоронних органів
та підвищення рівня довіри до поліції. На даний запит Відділ комунікації відреагував
позитивно.
Читати більше

“Білий танець” на ГОГОЛЬFESTі!
Документальний фільм “Білий танець” про
долю секс-працівниць України, який виготовлено студією Real Stories Production
за підтримки Асоціації УМДПЛ, було відібрано до позаконкурсної програми національного конкурсу “Сучасне українське
кіно” (СУК), що наразі відбувається в межах Дев’ятого Міжнародного мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST.
Дивитися трейлер

більше

•

Читати більше

Моніторинг поліції на Дніпропетровщині

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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