ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних органів
жовтень-грудень

2016

Відбулися чергові звітно-виборні загальні
збори Асоціації УМДПЛ
14 жовтня 2016 року відбулися чергові
звітно-виборні загальні збори Асоціації
УМДПЛ. Зустріч було присвячено підсумкам роботи, основним досягненням
та планам подальшої проектної діяльності центрального офісу Асоціації, а також переобрано склад керівних органів
організації відповідно до Статуту.
Читати більше

Загальні збори
Асоціації УМДПЛ

hhМІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Представник Асоціації УМДПЛ взяв участь у роботі
2го міжнародного форуму “Громадяни і міліція:
взаємодія, яка ґрунтується на довірі”
8–9 грудня 2016 року в м. Мінськ (Білорусь) відбувся другий міжнародний форум
“Громадяни і міліція: взаємодія, яка ґрунтується на довірі”, в роботі якого взяв участь
експерт Асоціації УМДПЛ та Експертної групи “Поліція під контролем” Євген Крапивін. Від нашої організації була представлена доповідь на тему “Громадянський контроль за діяльністю поліції в Україні: що змінилось з реформою?”, в якій розглядалися
нові механізми громадянського контролю — атестаційні комісії, поліцейські комісії
та дисциплінарні комісії (в проекті), які дозволяють представникам місцевих громад
впливати на кадрові питання в поліції.
Читати більше
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hhПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зустріч Асоціації УМДПЛ
з молоддю Львова
27–28 жовтня Асоціація УМДПЛ провела дві зустрічі з молоддю міста Львова. Першого дня відбувся перегляд документальної стрічки “Білий танець”, що
висвітлює буденне життя секс-працівниць України та проблеми із правоохоронними органами, які Зустріч із молоддю Львова
здійснюють боротьбу із секс-бізнесом. Після перегляду обмірковували щодо найважливіших проблем, з якими доводиться стикатися
працівницям комерційного сексу, зокрема — складні відносини з поліцією.
Наступного дня юрист та експерт групи “Поліція під контролем” Євген Крапивін
провів зустріч щодо реформи поліції в Україні. Обговорювали поширені тематичні
питання: що змінилось для нас з появою “Моєї нової поліції”, чим новий Закон про
поліцію відрізняється від старого, як пройшла атестація? Також говорили про зміни
в правоохоронній сфері за останній рік, що очікувати в майбутньому тощо.
Читати більше

Тренінг для патрульних та тему: “Community policing:
зв’язки між поліцією та громадськістю”
27 та 28 жовтня експерт Асоціації УМДПЛ Сергій Перникоза провів тренінг для патрульної
поліції Ужгорода та Мукачева. Під час тренінгу слухачі дізналися про шляхи співпраці громади та поліції, розглянули ряд проблем, з якими зустрічаються патрульні під час виконання службових обов’язків при взаємодії з суспільством та вирішили ряд практичних завдань.

Держоргани підтримали ідею Асоціації УМДПЛ навчати
молодь правам людини за допомогою анімації
5 грудня 2016 року в Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини відбувся круглий стіл
“Навчання правам людини за допомогою анімаційних фільмів «Ти і поліція»”.
Представники Офісу Омбудсмана, Київської міської адміністрації, Міністерства освіти
та науки, Національної поліції України зустрілися з метою налагодження співпраці щодо
правової освіти молоді — яким чином захистити свої права при взаємодії з правоохоронними органами. В ході обговорення представники державних структур зацікавилися у включенні відеоматеріалів до програм неформальної правової освіти, які ними ініціюються.
Читати більше

Наразі у різних містах України продовжуються майстер-класи з методологічного використання навчально-пізнавального анімаційного фільму та демонстрація багатосерійного мультфільму молоді:
• У м.Черкасах для школярів. Читати більше
• У рамках Всеукраїнського тижня права
у Київському Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Читати
більше

• Під час кінопоказів Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA на Харківщині. Читати більше
• У м.Чортків Тернопільської області для школярів 8-х класів ЗОШ № 7. Читати більше

Студенти Старобільського коледжу
вчаться спілкуватися з поліцією

• У м.Старобільську Луганської області для студентів гуманітарно-педагогічного коледжу.
Читати більше

• У м.Тернополі для учнів вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Читати
більше

• У м.Тернополі для учнів вищого професійного
училища технологій та дизайну. Читати більше
• У м.Тернополі для школярів ЗОШ І–ІІІ ступенів № 13. Читати більше
• У м.Павлограді для школярів ЗОШ № 9 та у м.
Тернівка для школярів ЗОШ № 6 Дніпропетровської області. На заході були присутні учні 9-х та 10-х класів, методисти відділів
освіти, представники відділів кримінальної
міліції у справах дітей. Читати більше

Мультфільм “Ти і поліція”
на Дніпропетровщині

• У м.Полтаві для студентів 1 курсу Полтавського інституту економіки і права. Також
на заході були присутні представники громадських організацій м. Кривий Ріг, що працюють зі складними підлітками. Читати більше
• У м.Бердичеві Житомирської області для студентів ІІІ–ІV курсів коледжу промисловості
та права. Читати більше

Майстер-клас для молоді
у Полтаві
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hhМОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ
Громадські монітори Асоціації УМДПЛ оцінили
роботу харківської поліції лише в три бали

Поліцейським — про права
людини за допомогою
документального кіно

19 жовтня 2016 року у Харкові відбулася
прес-конференція, присвячена презентації результатів громадського моніторингу
“Поліція під контролем”, який регулярно
проводить Асоціація УМДПЛ по всій Україні. Результати моніторингу виявились невтішними — харківська поліція, за оцінкою
моніторів, отримала лише 3,1 бали з п’яти
можливих.
Показ документального кіно
поліцейським Харкова

9 грудня, в рамках заходів з нагоди відзначення Дня прав людини та проведення у 2016
році Всеукраїнського тижня права, в Управлінні патрульної поліції міста Харкова відбувся перегляд документального кіно з прав людини.
Читати більше

Оновлено мобільний додаток “Поліція під контролем”
• додано новий розділ “Як поскаржитись на незаконні дії поліцейського”;

Читати більше

Презентація результатів
моніторингу у Харкові

Демонтаж “кліток” у київському метрополітені. Перші результати
Асоціація УМДПЛ неодноразово заявляла про проблему наявності у приміщеннях
поліції метрополітену “кліток” для утримування людей, що є прямим порушенням
прав людини. Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції, пообіцяв їх
прибрати. Ми вирішили перевірити, чи дотримав чиновник свого слова, надіславши
до комунального підприємства “Київський метрополітен” інформаційний запит. Відповідно до отриманої інформації, станом на 13 жовтня 2016 року відбувся демонтаж
обмежувальних огорож в приміщеннях поліції на 25 станціях метрополітену. На 27
станціях демонтаж зазначених решіток буде здійснено згідно з графіком демонтажу
решіток в кімнатах поліції, а термін остаточного демонтажу — І квартал 2017 року.

• повністю оновлено розділи “Особистий огляд та поверхнева перевірка”, “Поліція
та мирні зібрання”, “Вас звинувачують в адміністративному правопорушенні”;

Читати більше

• частково оновлено розділи “Зустріч із поліцейським на вулиці”, “Вас викликають
у відділення поліції”, “Вас звинувачують у вчиненні злочину”;

hhАНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

• посилання на законодавство викладено відповідно до останніх змін (наприклад,
втрата чинності Наказу № 155 МВС України 1го липня).

Щодо загибелі п’ятьох поліцейських під час
спецоперації в с. Княжичі 4 грудня

Web-версія: http://policeundercontrol.org
Android: https://play.google.com/store/
apps/details…
iOS (оновиться трохи згодом):
https://itunes.apple.com/…/poradnikmilicia-pid…/id915837595

Експерти групи “Поліція під контролем” проаналізувала трагедію, що сталася в с.
Княжичі 4 грудня 2016 року. Наголошується, що в умовах обмеженого обсягу достовірної інформації варто утриматись від поспішних оцінок та гучних заяв. Втім, сам
факт перестрілки між представниками одного правоохоронного органу, в результаті
чого загинуло 5 правоохоронців, є вельми неоднозначний та може потягнути за собою
кадрові перестановки у верхах Нацполіції та неабияку суспільну реакцію.
Читати більше
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Коментар до законопроекту № 5367
(щодо обов’язку поліцейського мати вищу юридичну освіту)
У матеріалі подано коментар до законопроекту “Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію» (щодо уточнення вимог до осіб, які претендують на зайняття посади поліцейського) ” № 5367 від 07.11.2016 року, поданого народними депутатами Немировським А. В., Рибаком І. П., Чепиногою В. М.
Експерти групи “Поліція під контролем” вважають цей законопроект необґрунтованим та таким, що підлягає відхиленню.
Читати більше

Борис Малишев: Найбільш небезпечний недолік
Закону про Національну поліцію
Аналізуючи заяву про відставку Х. Деканоїдзе, Борис Малишев говорить про важелі
впливу з боку Міністра МВС на практично весь спектр діяльності Національної поліції. Така модель є абсолютно незбалансованою і має ризики для перетворення керівника Нацполіції на маріонетку в руках Міністра. До того ж, цим самим фактично
знівельовано головну мету реформи — зробити Національну поліцію органом, що є
автономним від виконавчої влади.
Читати більше

Законодавчі ініціативи поліції щодо розширення
повноважень поліції — коментарі
В публікації зібрано коментарі Експертної групи “Поліція під контролем” щодо публічного обговорення із громадянським суспільством (правозахисниками, адвокатами, експертами тощо) законодавчих ініціатив, які готує Національна поліція та МВС.
Читати більше

Чи потрібна в Україні стратегія запобігання злочинності?
В матеріалі йдеться про важливість створення правоохоронними органами стратегії запобігання злочинності як на державному, так і на місцевому рівнях, враховуючи специфіку кожного регіону. При цьому — обов’язково скоординований та міжвідомчий підхід.
На прикладі досвіду деяких країн (Чехії, Естонії, Литви, Польщі, Великобританії тощо)
доводиться важливість планування і здійснення превентивної діяльності для запобігання
злочинності.
Читати більше

Перший рік поліції: проблеми законодавчого регулювання
У статті Бориса Малишева йдеться про проблеми законодавчого регулювання поліції,
зокрема річницю набуття чинності Закону “Про Національну поліцію”.
Читати більше

7.7% звільнених поліцейських — 
як розуміти результати атестації?
У статті представлено основні тези щодо результатів атестації поліції та головних проблем порядку (механізму) її проведення. Дана інформація ґрунтується зокрема на матеріалі минулих публікацій щодо атестації поліції, системного аналізу всіх доступних
даних щодо атестації з різних джерел, а також особистому досвіду участі у роботі атестаційних комісій представників Експертної групи.
Читати більше

Основні загрози законодавчих ініціатив МВС
та Нацполіції для прав людини (ІНФОГРАФІКА)
За допомогою інфографіки проілюстровано основні загрози законодавчих ініціатив
МВС та Нацполіції для прав людини, зокрема: щодо збільшення строку адмін.затримання, нових підстав для зупинки автомобіля, передачі поліцейському посвідчення
водія замість пред’явлення, скасування обов’язкової наявності двох свідків під час огляду водія на стан сп’яніння та впровадження “презумпції правоти поліцейського”.
Переглянути інфографіку

Порядок притягнення до адміністративної
відповідальності поліцією (ІНФОГРАФІКА)
В матеріалі наведено “популярні” статті Кодексу про адміністративні правопорушення, основні етапи розгляду таких справ, а також дано відповіді на поширені питання:
• який порядок притягнення до адмін. відповідальності за “популярними” статтями?
• чи “затримання” відрізняється від “доставлення”?
• які гарантії має затриманий?
• що це за купа протоколів? про адмін. правопорушення, про затримання, постанова
у справі тощо?
• та інші.
Переглянути інфографіку

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

Як відставка Деканоїдзе
вплине на поліцію

Олександр Федорук: “Закон Савченко”
не впливає на рецидивну злочинність

Стаття Євгена Крапивіна на сайті
obozrevatel.com.

Олександр Федорук, керівник програми “Права
людини за ґратами”, яку реалізує Асоціація УМДПЛ, розповідає на “Громадському” про рецидивну
злочинність в Україні та “Закон Савченко”.

Читати більше

Читати більше

Олександр Федорук

Концепція “100 днів якості Національної
поліції”: невиконані обіцянки?
Стаття Євгена Крапивіна присвячена стану виконання Концепції “100 днів якості Національної поліції України”, яка свого часу активно розповсюджувалася у ЗМІ, а основні проекти, вказані у ній, мали бути реалізовані протягом трьох місяців з дня початку роботи поліції, тобто до 7 лютого 2016 року.

Атестування поліцейських: прикра перемога міліції над поліцією
Оприлюднивши фінальні результати атестування, керманичі поліцейських реформ
уникають публічної оцінки всього цього дійства. У своїй публікації Борис Малишев
спробував самостійно оцінити результати зусиль з атестування поліції.
Читати більше

Нагадаємо, що всі наші матеріали щодо атестації зібрані у розділі — http://policeexperts.info/legislation/results-commisiions/

Євген Крапивін: Україна без ДАІ: чому
зросла кількість смертельних ДТП?
В Україні збільшилась кількість смертельних ДТП. Чи
пов’язано це з ліквідацією ДАІ? Аналізуючи ситуацію
слід відзначити, що негативну тенденцію зумовлюють
в основному два фактори: зменшення поліції на дорогах,
а також недовіра і скептицизм з боку водіїв з приводу
перекваліфікації правоохоронних органів, що викликає
у них відчуття вседозволеності. Окрім того не слід відкидати й багато сталих причин аварій: погіршення погодних умов, вживання алкоголю чи наркотичних речовин
за кермом, несправність транспортного засобу тощо.
Читати більше

Євген Крапивін

Читати більше

Асоціація УМДПЛ представляє
четвертий практичний
порадник серії “Ти
і поліція” — “Притягнення
до адміністративної
відповідальності поліцією”
В пораднику детально розглядаються основні етапи притягнення до відповідальності: складення протоколу про адміністративне правопорушення, затримання
за вчинення такого правопорушення
та складення протоколу про це, здійснення особистого огляду та огляду речей
особи, а також винесення постанови по/у
справі про адміністративне правопорушення, якою накладається адміністративне стягнення (покарання), оскарження такої постанови, виконання постанови
(сплата штрафу) тощо. Отримати брошуру може кожен бажаючий безкоштовно.
Читати більше
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Посібник “Права людини за ґратами”:
путівник Ваших правових знань

Інтерв’ю на Громадському радіо щодо
оцінки ефективності роботи поліції

27 грудня 2016 року відбулася підсумкова зустріч у рамках постійно діючої
робочої групи при упралінні внагляду
за додержанням законів при виконанні
судових рішень в місцях несвободи Генеральної прокуратури України. Під час
заходу Асоціація УМДПЛ презентувала
новий практичний посібник “Права
людини за ґратами”, який розроблено
на основі багаторічного досвіду моніторингу дотримання прав людини в пенітенціарних установах. В ньому зібрано
максимальну кількість правової інформації з тематики виконання та відбування покарань, вирішення різноманітних
ситуацій під час комунікації з персоналом пенітенціарних
органів та установ, а також належного інформування ув’язнених, засуджених, їх близьких та родичів, інших осіб про
основи діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Юрист і експерт групи “Поліція під контролем” Євген Крапивін, в інтерв’ю на Громадському радіо розповів про напрацювання експертної групи щодо нової системи
оцінювання поліції, про якісні і кількісні показники в роботі правоохоронців, латентну злочинність та інше.

Читати більше
Завантажити практичний посібник

Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи
поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі
органів досуд. розслідування) ”
Науково-практичне видання присвячене системі оцінки ефективності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року
+1 (АПМР+1 або “палична система”), яка на практиці продовжує по інерції  існувати в органах досудового розслідування,
хоча формально була скасована понад рік тому. Також запропоновано власну систему оцінки ефективності роботи органів
досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки комісіями, які складаються з представників поліції, адвокатури,
колишніх працівників правоохоронних органів тощо.

Читати більше
Дивитися відео

hhУЧАСТЬ У ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯХ,
ДИСКУСІЯХ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ
Експерт Асоціації УМДПЛ розповів про проблеми
секс-робітниць із поліцією під час прес-конференції
щодо декриміналізації проституції
4 жовтня 2016 року в м. Дніпрі відбулася прес-конференція на тему: “Декриміналізація проституції в Україні: плюси та мінуси” за участю
Наталії Ісаєвої, керівника Всеукраїнської Благочинної Організації “Легалайф-Україна”, яка дуже детально
розкрила цю проблему. Експерт Асоціації УМДПЛ Євген Крапивін окреслив основні проблеми у взаємодії
поліції із секс-робітницями.

Під час прес-конференції щодо
декриміналізації проституції

Читати більше

Експерти Асоціації УМДПЛ взяли участь у VI Засіданні робочої
групи з питань реформування Державної пенітенціарної служби

Видання розраховане на широке коло науковців, працівників
правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

Керівник програми “Права людини за ґратами” Олександр Федорук, 7 жовтня 2016
взяв участь у Шостому засіданні робочої групи при Комітеті з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності з питань реформування Державної пенітенціарної служби. В обговореннях взяли участь представники органів влади, міжнародних та громадських організацій.

Читати більше та завантажити у форматі PDF

Читати більше

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

Експерти обговорили законодавчі
ініціативи, що готуються поліцією

Члени Асоціації УМДПЛ долучились до впровадження
урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції”

17 жовтня у Києві відбулася дискусія щодо законодавчих ініціатив, що готуються поліцією: збільшення строку адмін. затримання для окремих правопорушень, обов’язку
водія залишатися у транспортному засобі при перевірці документів, зміна процедури
“пред’явлення” документів на “передання” документів поліцейському тощо. Від групи “Поліція під контролем” виступили Борис Малишев та Євген Крапивін, які звернули увагу не тільки на необхідність законодавчих змін, а й професійного навчання
поліції: розроблення методичок, алгоритмів, деталізованих порядків застосування
тієї чи іншої норми права на практиці (правозастосовча діяльність).

24 жовтня в офісі Реанімаційного Пакету Реформ відбулась навчально-ознайомча
зустріч представників громадськості з працівниками міністерств, які відповідають
за впровадження антикорупційної програми Уряду. Особливістю розробленої програми є те, що чи не вперше до її розробки та контролю за виконанням будуть долучені
громадські організації.

Відеозапис заходу

Підкомітет з питань діяльності Державної пенітенціарної
служби повторно розглянув проект Закону “Про амністію”
20 жовтня 2016 року відбулося перше засідання спеціально створеної робочої групи підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби. За порядком денним
було розглянуто проект Закону України “Про амністію у 2016 році”, який 17 серпня 2016
року із пропозиціями Президента України було повернуто до Верховної Ради України.
До робочої групи увійшли представники органів влади, прокуратури та представники
різних громадських організацій та ініціатив. Зокрема, від Асоціації УМДПЛ — керівник програми “Права людини за ґратами” Олександр Федорук.
Читати більше

Представник Асоціації
УМДПЛ взяв участь в роботі
круглого столу щодо
унеможливлення корупційних
ризиків в діяльності МВС

Асоціація УМДПЛ долучилася до одного з антикорупційних заходів, запропонованих
МВС, а саме — проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів
даного Міністерства.
Читати більше

Відбулась робоча зустріч щодо діяльності поліцейських комісій
18 жовтня відбулась робоча зустріч правозахисних організацій щодо діяльності поліцейських комісій, передбачених ст. 51–55 Закону “Про Національну поліцію”. Предметом обговорення став ряд проблем із правовим регулюванням їхньої діяльності
та фактичною організацією процесу добору поліцейських, що вперше приймаються
на службу в поліцію (патрульні, слідчі, дільничні інспектори).
Читати більше

Експерт Асоціації
УМДПЛ взяв
участь у відкритій
дискусії “Реформи
поліції в Україні:
за і проти”

Представник Асоціації УМДПЛ Сергій
Круглий стіл щодо унеможливлення
Перникоза взяв участь в роботі круглого
корупційних ризиків
столу на тему: “Корупційні ризики у нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, що регламентують діяльність Міністерства внутрішніх справ України”.
Громадські експерти, що були присутні на заході, запропонували методологічні рекомендації щодо проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових документів.

25 листопада 2016 року
в м. Харків відбулась відкрита дискусія “Реформи
поліції в Україні: за і проти”, в якій взяв участь
юрист, експерт Асоціації
УМДПЛ та Експертної
групи “Поліція під контролем” — Євген Крапивін.

Читати більше

Читати більше

Відкрита дискусія щодо реформи поліції
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Експерт групи “Поліція під контролем” Борис
Малишев взяв участь в обговоренні “Вектор нової
поліції: сервісна служба чи каральний орган?”
У своїй доповіді Борис Малишев звернув увагу на три речі у реформі, які є вкрай важливими сьогодні:
• необхідність кадрових змін та прозорості роботи поліцейських комісій, а також реформа системи поліцейської освіти, запровадження якісної системи професійного
навчання поліції;
• ефективна система розгляду скарг на дії поліції та притягнення поліцейського
до дисциплінарної/кримінальної відповідальності;
• необхідність запровадження нової системи оцінки ефективності роботи поліції, зокрема
боротьба з “паличною системою” (оцінка за аналогічним періодом минулого року +1).

Нова система оцінки поліції має орієнтуватися
на людей, а не на відомчу статистику
У ході дискусії “Нова система оцінювання української поліції: як уникнути “старих” проблем”,
яку Експертна група “Поліція під контролем”
провела 20 грудня 2016 року у Києві, експерти
з прав людини запропонували нову систему оцінювання ефективності роботи поліції. Для її запровадження необхідно надавати якісну оцінку
комісіями, що залежно від підрозділу складатимуться з представників поліції, адвокатури, колишніх працівників правоохоронних органів тощо.
Читати більше
Дивитися відео

hhІНШІ НОВИНИ
Новий інформаційно-медійний проект Асоціації
УМДПЛ — Інтернет-альманах “Антидот”
Раді запропонувати вашій увазі новий інформаційно-медійний проект Асоціації УМДПЛ — Інтернет-альманах “Антидот”: http://antydot.info/
Створений нами сайт має на меті висвітлювати проблеми дотримання прав людини
у діяльності правоохоронних органів. На його сторінках будуть збиратися актуальні
новини, цікаві, на нашу думку, статті, розслідування та інші матеріали про роботу поліції, суду, прокуратури, СБУ, пенітенціарної та міграційної служби, а також антикорупційних структур. Окрім цього, сайт міститиме власні медіа-продукти.

Створено Facebook-сторінку Програми
“Права людини за ґратами”
Хочете оперативно дізнаватися про хід реформування пенітенціарної системи в Україні, експертні інтерв’ю, поповнення бібліотеки, спілкуватися з однодумцями? Приєднуйтеся до нас у Facebook: http://bit.ly/2huwGPS
Програма “Права людини за ґратами” здійснює превентивні заходи з дотримання
прав людини в пенітенціарних закладах шляхом підвищення громадської активності
та мотивації персоналу таких закладів поважати людську гідність.

Дискусія на тему системи
оцінювання поліції

Іван Юрчик: “Дані звіту Мін’юсту та Міністерства внутрішніх
справ суттєво відрізняються від інформації Асоціації УМДПЛ”

Олександр Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ,
взяв участь у засіданні тематичних груп з обговорення попереднього проекту Методології з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні. Зокрема, експерт
долучився до роботи тематичної групи в частині підвищення ефективності попередження злочинів, реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань, що
відбулася 7 жовтня 2016 року. У засіданнях взяли участь представники Ради Європи,
установ сфери юстиції, громадських організацій та міжнародних ініціатив.

Іван Юрчик, експерт Асоціації УМДПЛ, взяв участь в громадському обговоренні річного
звіту з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020
року, що відбулося у Клубі Кабінету Міністрів України. У своєму виступі він повідомив, що
пункти відповідного Плану у частині особистих (громадянських) прав органи влади виконали частково або не виконали взагалі. Зважаючи на наявні проблемні питання, Іван Юрчик
публічно рекомендував органам державної влади звітувати про виконання пунктів Плану
дій, відповідно до поточного стану реалізації, а не лише за дедлайном, а також, приділити
більшої уваги участі громадськості в процесі виконання пунктів Плану дій — як в активній
формі, так і в якості контролю. По закінченню доповіді з ініціативи представників Міністерства юстиції відбулася комунікація з метою початку діалогу та співпраці між громадськістю та органами державної влади в частині виконання Плану дій Національної стратегії.

Читати більше

Читати більше

Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні
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Боротьба поліції з проституцією: “кришування”
бізнесу чи скасування покарання за секс-роботу?
До Міжнародного дня подолання насильства проти секс-працівників, 16 грудня 2016
року, перед будівлею Міністерства внутрішніх справ правозахисники та секс-працівники закликали правоохоронців ініціювати зміни до Кодексу про адміністративні
правопорушення та скасувати статтю 181.1, яка передбачає покарання за секс-роботу.
Під час акції учасники «навішували» протоколи на жіночий манекен як символ того,
наскільки вразливими є секс-працівники до переслідування та залякування.
Читати більше

Володимир Батчаєв: “Наш мультфільм — 
школа виживання для підлітків”
6-серійний мультиплікаційний фільм для підлітків “Ти і поліція” побачив світ нещодавно. Однак йому вже вдалося зацікавити як самих підлітків, так і педагогів. Про те, як створювався анімаційний фільм для молоді — у нашій розмові з автором ідеї, сценаристом
мультфільму “Ти і поліція”, журналістом та правозахисником Володимиром Батчаєвим.
Читати більше

Асоціація УМДПЛ підписала звернення правозахисників
до керівництва поліції щодо законодавчих
ініціатив, які загрожують правам людини.

Групою народних депутатів було подано поправки
до законопроекту “Про Дисциплінарний статут НПУ”, які були
розроблені за участі експертів групи “Поліція під контролем”
28 листопада групою народних депутатів було подано поправки до другого читання
до законопроекту № 4670 “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України”, напрацьовані разом із робочою групою з реформи органів правопорядку Реанімаційного пакету реформ (РПР) та іншими правозахисниками.
Експерти групи “Поліція під контролем” взяли активну участь у підготовці поправок та далі стежать за роботою над цим законопроектом, оскільки запровадження
ефективного механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності є важливою
складовою реформи поліції.
Читати більше

Вічна пам’ять Швецю Сергію Петровичу!
16 грудня 2016 року Асоціація УМДПЛ
втратила щирого друга та активного борця
за системні зміни у дотриманні прав людини у діяльності правоохоронних органів.
Помер Швець Сергій Петрович.

Асоціація УМДПЛ вимагає розслідування Нацполіцією можливих фактів дискримінації жінок у Краматорському відділі поліції

Ми дуже цінуємо Сергія Петровича та його
професійний внесок у розвиток прав людини в Україні. Маючи багаторічний досвід
роботи на оперативних посадах у правоохоронних органах, він був незамінним і невтомним борцем із несправедливістю та безкарністю, з якою часто зіштовхуються люди
під час спілкування з правоохоронцями.

На адресу Асоціації УМДПЛ надійшов лист, де йдеться про те, що заступник начальника Краматорського відділу поліції, підполковник поліції Друмов Андрій Олександрович, готовий звільнити з поліції будь-яку жінку. Він особисто посприяє прийняттю
рішень про звільнення під час майбутньої атестації, оскільки cам визначає поліцейським стать.

Самим своїм існуванням Асоціація УМДПЛ завдячує Сергію Петровичу. У 2010 році
він спільно з однодумцями став засновником організації. Всі 6 років діяльності Асоціації Сергій Петрович був невід’ємною частиною нашої команди. Незалежно від своєї
зайнятості, він завжди відгукувався на прохання про допомогу, був готовий вислухати, надати професійну пораду чи зарадити добрим словом.

У відповідь на скаргу команда Асоціації УМПДЛ сформувала публічне звернення на ім’я
Міністра внутрішніх справ України Аресена Авакова та т. в. о. керівника Національної поліції України Вадима Трояна. Під зверненням підписалась громадська організація ”Центр
інформації про права людини”, а також представники низки правозахисних організацій-партнерів.

Читати більше

Читати більше

Ознайомитися з текстом публічного звернення
та листа жінок-поліцейських

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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