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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Асоціації українських моніторів дотримання  

прав людини в діяльності правоохоронних органів

Відбулися чергові звітно-виборні загальні 
збори Асоціації УМДПЛ
14  жовтня  2016  року  відбулися  чергові 
звітно-виборні  загальні  збори Асоціації 
УМДПЛ.  Зустріч  було  присвячено  під-
сумкам роботи, основним досягненням 
та планам подальшої проектної діяльно-
сті  центрального  офісу  Асоціації,  а  та-
кож переобрано склад керівних органів 
організації відповідно до Статуту.

Читати більше

 h МІЖНАРОДНА 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 Кра-
пивін. Від нашої організації була представлена доповідь на тему “Громадянський кон-
троль 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

Загальні збори  
Асоціації УМДПЛ
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Наразі у різних містах України продовжуються майстер-класи з методоло-
гічного використання навчально-пізнавального анімаційного фільму та де-
монстрація багатосерійного мультфільму молоді:

• У м.Черкасах для школярів. Читати більше

• У  рамках  Всеукраїнського  тижня  права 
у Київському  Інституті  держави  і  права  іме-
ні  В. М.  Корецького  НАН  України.  Читати 
більше

• Під  час  кінопоказів  Мандрівного  фестива-
лю документального  кіно про права  людини 
Docudays UA на Харківщині. Читати більше

• У м.Чортків Тернопільської області для шко-
лярів 8-х класів ЗОШ № 7. Читати більше

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

• У м.Тернополі для учнів вищого професійно-
го 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 сту-
пенів № 13. Читати більше

• У м.Павлограді для школярів ЗОШ № 9 та у м.
Тернівка  для  школярів  ЗОШ  № 6  Дніпро-
петровської  області.  На  заході  були  присут-
ні  учні  9-х  та  10-х  класів, методисти  відділів 
освіти,  представники  відділів  кримінальної 
міліції у справах дітей. Читати більше

• У  м.Полтаві  для  студентів  1  курсу  Полтав-
ського  інституту  економіки  і  права.  Також 
на заході були присутні представники громад-
ських організацій м. Кривий Ріг, що працю-
ють зі складними підлітками. Читати більше

• У м.Бердичеві Житомирської області для сту-
дентів  ІІІ–ІV  курсів  коледжу  промисловості 
та права. Читати більше

 h ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зустріч Асоціації УМДПЛ 
з молоддю Львова
27–28 жовтня Асоціація УМДПЛ провела дві зустрі-
чі з молоддю міста Львова. Першого дня відбувся пе-
регляд документальної стрічки “Білий танець”, що 
висвітлює  буденне  життя  секс-працівниць  Украї-
ни та проблеми  із правоохоронними органами, які 
здійснюють боротьбу  із секс-бізнесом. Після пере-
гляду  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 гро-
мади та поліції, розглянули ряд проблем, з якими зустрічаються патрульні під час виконан-
ня 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 правоохоронни-
ми органами. В ході обговорення представники державних структур зацікавилися у вклю-
ченні відеоматеріалів до програм неформальної правової освіти, які ними ініціюються.

Читати більше

Зустріч із молоддю Львова

Студенти Старобільського коледжу 
вчаться спілкуватися з поліцією

Мультфільм “Ти і поліція” 
на Дніпропетровщині

Майстер-клас для молоді 
у Полтаві
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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 від-
бувся перегляд документального кіно з прав людини.

Читати більше

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

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

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

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

Web-версія: http://policeundercontrol.org

Android: https://play.google.com/store/
apps/details…

iOS (оновиться трохи згодом): 
https://itunes.apple.com/…/poradnik-
milicia-pid…/id915837595

 h МОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ

Громадські монітори Асоціації УМДПЛ оцінили 
роботу харківської поліції лише в три бали
19  жовтня  2016  року  у  Харкові  відбулася 
прес-конференція,  присвячена  презента-
ції  результатів  громадського  моніторингу 
“Поліція  під  контролем”,  який  регулярно 
проводить Асоціація УМДПЛ по всій Укра-
їні. Результати моніторингу виявились не-
втішними —  харківська поліція, за оцінкою 
моніторів, отримала лише 3,1 бали з п’яти 
можливих.

Читати більше

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. Від-
повідно 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.

Читати більше

 h АНАЛІТИКА, КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Щодо загибелі п’ятьох поліцейських під час 
спецоперації в с. Княжичі 4 грудня
Експерти  групи  “Поліція  під  контролем”  проаналізувала  трагедію, що  сталася  в  с. 
Княжичі 4 грудня 2016 року. Наголошується, що в умовах обмеженого обсягу досто-
вірної  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

Показ документального кіно 
поліцейським Харкова

Поліцейським —  про права 
людини за допомогою 
документального кіно

Презентація результатів 
моніторингу у Харкові
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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 за-
йняття посади поліцейського) ” № 5367 від 07.11.2016 року, поданого народними де-
путатами Немировським А. В., Рибаком І. П., Чепиногою В. М.

Експерти групи “Поліція під контролем” вважають цей законопроект необґрунтова-
ним 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 по-
ліції. Така модель є абсолютно незбалансованою і має ризики для перетворення ке-
рівника 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 пу-
блічного обговорення із громадянським суспільством (правозахисниками, адвоката-
ми, 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 за-
побігання злочинності як на державному, так і на місцевому рівнях, враховуючи специ-
фіку 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 про-
блем порядку (механізму) її проведення. Дана інформація ґрунтується зокрема на ма-
теріалі минулих публікацій щодо атестації поліції, системного аналізу всіх доступних 
даних щодо атестації з різних джерел, а також особистому досвіду участі у роботі атес-
таційних 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.затри-
мання, нових підстав для зупинки автомобіля, передачі поліцейському посвідчення 
водія замість пред’явлення, скасування обов’язкової наявності двох свідків під час ог-
ляду 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 правопорушен-
ня, 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

http://police-experts.info/2016/11/28/5367_commentary/
http://police-experts.info/2016/11/23/borys-malyshev-lu-npu/
http://police-experts.info/2016/11/09/zakonodavchi-initsiatyvy-politsiji-schodo-rozshyrennya-povnovazhen-politsiji-komentari/
http://police-access.info/2016/10/chy-potribna-v-ukrajini-stratehiya-zapobihannya-zlochynnosti/
http://police-experts.info/2016/11/18/legislation_year/
http://police-experts.info/2016/10/12/7-7-zvilnenyh-politsejskyh-yak-rozumity-rezultaty-atestatsiji/
http://police-experts.info/wp-content/uploads/2016/11/infohrafika-zminy.jpg
http://police-experts.info/wp-content/uploads/2016/11/adminvidpovidalnist-rgb.jpg
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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://police-
experts.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 відки-
дати й багато сталих причин аварій: погіршення погод-
них умов, вживання алкоголю чи наркотичних речовин 
за кермом, несправність транспортного засобу тощо.
Читати більше

Олександр Федорук: “Закон Савченко” 
не впливає на рецидивну злочинність
Олександр  Федорук,  керівник  програми  “Права 
людини за  ґратами”, яку реалізує Асоціація УМД-
ПЛ, розповідає на “Громадському” про рецидивну 
злочинність в Україні та “Закон Савченко”.

Читати більше

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

Читати більше

Асоціація УМДПЛ представляє 
четвертий практичний 
порадник серії “Ти 
і поліція” —  “Притягнення 
до адміністративної 
відповідальності поліцією”
В пораднику детально розглядаються ос-
новні етапи притягнення до відповідаль-
ності:  складення  протоколу  про  адміні-
стративне  правопорушення,  затримання 
за  вчинення  такого  правопорушення 
та  складення  протоколу  про  це,  здійс-
нення особистого огляду та огляду речей 
особи, а також винесення постанови по/у 
справі  про  адміністративне  правопору-
шення,  якою  накладається  адміністра-
тивне стягнення (покарання), оскаржен-
ня такої постанови, виконання постанови 
(сплата штрафу) тощо. Отримати брошу-
ру може кожен бажаючий безкоштовно.

Читати більше
Євген Крапивін

Як відставка Деканоїдзе 
вплине на поліцію
Стаття Євгена Крапивіна на сайті 
obozrevatel.com.

Читати більше Олександр Федорук

http://blogs.lb.ua/boris_malyshev/348471_atestuvannya_politseyskih_prikra.html
http://police-experts.info/legislation/results-commisiions/
http://police-experts.info/legislation/results-commisiions/
http://umdpl.info/news/25240/
http://umdpl.info/news/oleksandr-fedoruk-zakon-savchenko-ne-vplyvaye-na-retsydyvnu-zlochynnist/
http://umdpl.info/news/kontseptsiya-100-dniv-yakosti-natsionalnoyi-politsiyi-nevykonani-obitsyanky/
http://umdpl.info/library/administrative_police/
http://obozrevatel.com/blogs/27846-yak-vidstavka-dekanoidze-vpline-na-politsiyu.htm
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Посібник “Права людини за ґратами”: 
путівник Ваших правових знань
27  грудня  2016  року відбулася підсум-
кова  зустріч  у  рамках  постійно  діючої 
робочої  групи  при  упралінні  внагляду 
за додержанням законів при виконанні 
судових рішень в місцях несвободи Ге-
неральної прокуратури України. Під час 
заходу Асоціація УМДПЛ презентувала 
новий  практичний  посібник  “Права 
людини  за  ґратами”,  який розроблено 
на основі багаторічного досвіду моніто-
рингу дотримання прав людини в пені-
тенціарних установах. В ньому зібрано 
максимальну кількість правової  інформації  з  тематики ви-
конання та відбування покарань, вирішення різноманітних 
ситуацій  під  час  комунікації  з  персоналом  пенітенціарних 
органів та установ, а також належного інформування ув’яз-
нених,  засуджених,  їх близьких та родичів,  інших осіб про 
основи діяльності органів та установ Державної криміналь-
но-виконавчої служби України.

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 ефек-
тивності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року 
+1 (АПМР+1 або “палична система”), яка на практиці продов-
жує  по  інерції  існувати  в  органах  досудового  розслідування, 
хоча формально була скасована понад рік тому. Також запро-
поновано власну систему оцінки ефективності роботи органів 
досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки ко-
місіями, які складаються з представників поліції, адвокатури, 
колишніх працівників правоохоронних органів тощо.

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

Читати більше та завантажити у форматі PDF

Інтерв’ю на Громадському радіо щодо 
оцінки ефективності роботи поліції
Юрист і експерт групи “Поліція під контролем” Євген Крапивін, в інтерв’ю на Гро-
мадському радіо розповів про напрацювання  експертної  групи щодо нової  системи 
оцінювання поліції, про якісні і кількісні показники в роботі правоохоронців, латент-
ну злочинність та інше.

Читати більше
Дивитися відео

 h  УЧАСТЬ 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 відбу-
лася прес-конференція на тему: “Де-
криміналізація  проституції  в  Укра-
їні:  плюси  та  мінуси”  за  участю 
Наталії  Ісаєвої,  керівника  Всеукра-
їнської Благочинної Організації “Ле-
галайф-Україна”, яка дуже детально 
розкрила цю проблему. Експерт Асо-
ціації  УМДПЛ  Євген  Крапивін  ок-
реслив основні проблеми у взаємодії 
поліції із секс-робітницями.

Читати більше

Експерти Асоціації УМДПЛ взяли участь у VI Засіданні робочої 
групи з питань реформування Державної пенітенціарної служби
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 пенітен-
ціарної служби. В обговореннях взяли участь представники органів влади, міжнарод-
них та громадських організацій.

Читати більше

Під час прес-конференції щодо 
декриміналізації проституції

http://umdpl.info/news/posibnyk-prava-lyudyny-za-gratamy-putivnyk-vashyh-pravovyh-znan/
http://umdpl.info/library/praktychnyj-posibnyk-prava-lyudyny-za-gratamy/
http://police-experts.info/periodicals/police_eval-_publication/
http://umdpl.info/news/interv-yu-na-gromadskomu-radio-shhodo-otsinky-efektyvnosti-roboty-politsiyi/
https://www.youtube.com/watch?v=H8OrqnEyb8Q
http://umdpl.info/news/ekspert-asotsiatsiyi-umdpl-rozpoviv-pro-problemy-seks-robitnyts-iz-politsiyeyu-pid-chas-bryfingu-shhodo-dekryminalizatsiyi-prostytutsiyi/
http://umdpl.info/news/eksperty-asotsiatsiyi-umdpl-braly-uchast-u-vi-zasidanni-robochoyi-grupy-z-pytan-reformuvannya-derzhavnoyi-penitentsiarnoyi-sluzhby/
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Експерти обговорили законодавчі 
ініціативи, що готуються поліцією
17 жовтня у Києві відбулася дискусія щодо законодавчих ініціатив, що готуються по-
ліцією: 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 гру-
пи “Поліція під контролем” виступили Борис Малишев та Євген Крапивін, які звер-
нули 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).

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 під-
комітету  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 —  керів-
ник 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
Представник  Асоціації  УМДПЛ  Сергій 
Перникоза взяв участь в роботі круглого 
столу на тему: “Корупційні ризики у нор-
мативно-правових  актах Кабінету Міні-
стрів  України,  що  регламентують  діяльність Міністерства  внутрішніх  справ  України”. 
Громадські експерти, що були присутні на заході, запропонували методологічні рекомен-
дації щодо проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових документів.

Читати більше

Члени Асоціації УМДПЛ долучились до впровадження 
урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції”
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 програ-
ми є те, що чи не вперше до її розробки та контролю за виконанням будуть долучені 
громадські організації.

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 полі-
цейських комісій, передбачених ст. 51–55 Закону “Про Національну поліцію”. Пред-
метом  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”
25  листопада  2016  року 
в  м.  Харків  відбулась  від-
крита  дискусія  “Реформи 
поліції в Україні: за і про-
ти”,  в  якій  взяв  участь 
юрист,  експерт  Асоціації 
УМДПЛ  та  Експертної 
групи “Поліція під контр-
олем” —  Євген Крапивін.

Читати більше

Круглий стіл щодо унеможливлення 
корупційних ризиків

Відкрита дискусія щодо реформи поліції

https://www.youtube.com/watch?v=8aiD7mzR15o
http://umdpl.info/news/vidbulosya-pershe-zasidannya-robochoyi-grupy-pidkomitetu-z-pytan-diyalnosti-derzhavnoyi-penitentsiarnoyi-sluzhby/
http://umdpl.info/news/predstavnyk-asotsiatsiyi-umdpl-vzyav-uchast-v-roboti-kruglogo-stolu-shhodo-unemozhlyvlennya-koruptsijnyh-ryzykiv-v-diyalnosti-mvs/
http://umdpl.info/news/chleny-asotsiatsiyi-umdpl-doluchylys-do-vprovadzhennya-uryadovo-gromadskoyi-initsiatyvy-razom-proty-koruptsiyi/
http://police-experts.info/2016/10/19/vidbulas-robocha-zustrich-schodo-diyalnosti-politsejskyh-komisij/
http://umdpl.info/news/ekspert-asotsiatsiyi-umdpl-vzyav-uchast-u-vidkryta-dyskusiya-reformy-politsiyi-v-ukrayini-za-i-proty/
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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 важ-
ливими сьогодні:

• необхідність кадрових змін та прозорості роботи поліцейських комісій, а також ре-
форма 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 укра-
їнської 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 оці-
нювання ефективності роботи поліції. Для її за-
провадження необхідно надавати  якісну  оцінку 
комісіями, що залежно від підрозділу складати-
муться з представників поліції, адвокатури, коли-
шніх працівників правоохоронних органів тощо.

Читати більше
Дивитися відео

Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні
Олександр Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ, 
взяв участь у засіданні тематичних груп з обговорення попереднього проекту Методо-
логії з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні. Зокрема, експерт 
долучився до роботи тематичної групи в частині підвищення ефективності попереджен-
ня 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.

Читати більше

 h ІНШІ НОВИНИ

Новий інформаційно-медійний проект Асоціації 
УМДПЛ —  Інтернет-альманах “Антидот”
Раді запропонувати вашій увазі новий інформаційно-медійний проект Асоціації УМ-
ДПЛ —  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 по-
ліції, суду, прокуратури, СБУ, пенітенціарної та міграційної служби, а також антико-
рупційних 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 Укра-
їні, експертні інтерв’ю, поповнення бібліотеки, спілкуватися з однодумцями? Приєд-
нуйтеся 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.

Іван Юрчик: “Дані звіту Мін’юсту та Міністерства внутрішніх 
справ суттєво відрізняються від інформації Асоціації УМДПЛ”
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 викона-
ли 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 Мініс-
терства юстиції відбулася комунікація з метою початку діалогу та співпраці між громадсь-
кістю та органами державної влади в частині виконання Плану дій Національної стратегії.

Читати більше

Дискусія на тему системи 
оцінювання поліції

http://umdpl.info/news/nova-systema-otsinky-politsiyi-maye-oriyentuvatysya-na-lyudej-a-ne-na-vidomchu-statystyku-media-zvit/
https://www.youtube.com/watch?v=PJormGu9VI8&t=1642s
http://umdpl.info/news/konsolidatsiya-rozrobky-reform-u-sferi-yustytsiyi-v-ukrayini/
http://antydot.info/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2huwGPS&h=NAQHfkyN4AQFrXwB9xfuLZgO3FHsqxfQnIYw-JfyMMQmJ0w&enc=AZMebLKf7b-JfS5YJeNcgYCSQfzPHhJRqlJNtKVmMI3_RqAIdDc89QsMQTu98PAaLffrw-rgwZlkLJ1_B6Df9mAuQO1Oo2d3e9qMfdQ9hIANfCCTL092Di2znbeyG1IqKUvwqOHlrg7tmCHH3c3ftmt50AGbeJYKJPSHrYTI0uoqyL4HQqBpe8qqANHyMD1DYh-9ipEo-KoAwVbIwkzXwSJ_&s=1
http://umdpl.info/news/ivan-yurchyk-dani-zvitu-minyustu-ta-ministerstva-vnutrishnih-sprav-suttyevo-vidriznyayutsya-vid-informatsiyi-asotsiatsiyi-umdpl/
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Діяльність Асоціації УМДПЛ здійснюється завдяки підтримці: Міжнародного 

фонду «Відродження» та інших інституцій мережі Фондів Відкритого Суспіль-

ства, Національного Фонду підтримки демократії  (NED) (США), Програми 

розвитку ООН в Україні, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду підтримки 

жертв катувань (ООН).

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-праців-
ники  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 нещодав-
но. Однак йому вже вдалося зацікавити як самих підлітків, так і педагогів. Про те, як ство-
рювався 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.
Читати більше

Асоціація УМДПЛ вимагає розслідування Нацполіцією можливих фактів дискримі-
нації жінок у Краматорському відділі поліції

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

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 полі-
ції України Вадима Трояна. Під зверненням підписалась громадська організація ”Центр 
інформації про права людини”, а також представники низки правозахисних організа-
цій-партнерів.
Ознайомитися з текстом публічного звернення  
та листа жінок-поліцейських

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 Украї-
ни”, напрацьовані разом із робочою групою з реформи органів правопорядку Реані-
маційного пакету реформ (РПР) та іншими правозахисниками.

Експерти групи “Поліція під контролем” взяли активну участь у підготовці попра-
вок  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  лю-
дини у діяльності правоохоронних органів. 
Помер Швець Сергій Петрович.

Ми дуже цінуємо Сергія Петровича та його 
професійний  внесок  у  розвиток  прав  лю-
дини в Україні. Маючи багаторічний досвід 
роботи на оперативних посадах у правоохо-
ронних  органах,  він  був  незамінним  і  не-
втомним борцем із несправедливістю та без-
карністю, з якою часто зіштовхуються люди 
під час спілкування з правоохоронцями.

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

Читати більше

http://umdpl.info/news/borotba-politsiyi-z-prostytutsiyeyu-kryshuvannya-biznesu-chy-skasuvannya-pokarannya-za-seks-robotu/
http://umdpl.info/news/volodymyr-batchayev-nash-multfilm-shkola-vyzhyvannya-dlya-pidlitkiv/
http://umdpl.info/news/2016_10_appeal/
https://humanrights.org.ua/material/nacpolicija_povinna_negajno_rozsliduvati_zajavi_pro_diskriminaciju_z_boku_zhinokpolicejskih_kramatorska
https://humanrights.org.ua/material/nacpolicija_povinna_negajno_rozsliduvati_zajavi_pro_diskriminaciju_z_boku_zhinokpolicejskih_kramatorska
http://umdpl.info/news/asotsiatsiya-umdpl-vymagaye-rozsliduvannya-natspolitsiyeyu-mozhlyvyh-faktiv-dyskryminatsiyi-zhinok-u-kramatorskomu-viddili-politsiyi/
http://umdpl.info/news/asotsiatsiya-umdpl-vymagaye-rozsliduvannya-natspolitsiyeyu-mozhlyvyh-faktiv-dyskryminatsiyi-zhinok-u-kramatorskomu-viddili-politsiyi/
http://police-experts.info/2016/12/06/9348/
http://umdpl.info/news/vichna-pam-yat-shvetsyu-sergiyu-petrovychu/

