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ІСТОРІЯ

Протягом 2005-2010 років Міністерство внутрішніх справ Украї-
ни за сприяння неурядових організацій створило три інституції, 
важливих для встановлення громадського контролю над діяль-
ністю міліції та її відповідності міжнародним стандартам в галу-
зі прав людини. До зазначених інституцій належали:

• мобільні групи з моніторингу спецустанов МВС (ізоля-
тори тимчасового тримання, кімнати для доставлених, 
приймальники-розподільники для дітей) як прототип 
національного превентивного механізму протидії тор-
турам (з 2004);

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

• Управління моніторингу дотримання прав людини в ді-
яльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ) (з 2008). УМ-
ДПЛ було унікальним підрозділом для України, з 2008 по 
2010 роки виконувало, по суті, функції Поліцейського ом-
будсмана.

Після зміни українського уряду в березні 2010, ставлення МВС 
до дотримання прав людини суттєво змінилося. Одним із пер-
ших рішень нового міністра МВС було розформування Управ-
ління моніторингу дотримання прав людини, співробітники 
якого були звільнені в найкоротші терміни і всупереч всім нор-
мам трудового законодавства.

У відповідь на цю ситуацію активісти правозахисних організа-
цій спільно зі співробітниками колишнього УМДПЛ вирішили 
сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за 
правоохоронними органами. Головним «двигуном» цього про-
цесу 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 нала-
годила роботу у сфері громадського контролю діяльності пра-
воохоронців — заручилась підтримкою широкого кола партнер-
ських 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 представ-
лені громадськості та передані до МВС України. Окрім того, Асо-
ціація розвиває інші напрямки роботи, пов’язані із громадським 
контролем: проведення громадських розслідувань випадків 
порушення прав людини з боку правоохоронців, ведення про-
світницької роботи про взаємодію міліції із громадянами се-
ред журналістів, активістів громадських організацій, студентів 
тощо, експертну оцінку нормативних документів, що регулю-
ють діяльність правоохоронних органів, а також інші напрямки 
в цій галузі.
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З кінця 2012 року в Україні почав роботу Національний превен-
тивний механізм (НПМ) протидії катуванням за моделлю «Ом-
будсман+», створений на базі Секретаріату Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини. НПМ створений відповідно 
до ратифікованого Україною Факультативного протоколу до 
Конвенції ООН проти катувань та інших видів жорстокого по-
водження. Механізм покликаний шляхом регулярних візитів до 
місць несвободи запобігти катуванням утримуваних там осіб.

В рамках діяльності НПМ Асоціація УМДПЛ бере участь у підго-
товці 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 бе-
руть участь в таких візитах. Таким чином робота в рамках Націо-
нального превентивного механізму стала одним із пріоритетних 
напрямків Асоціації УМДПЛ. 

Традиційною стала кампанія моніторингу поліції «Поліція під 
контролем», що має на меті виявити наявні недоліки в діяльно-
сті Національної поліції. Окрім того, Асоціація УМДПЛ регуляр-
но здійснює моніторинг територіальних установ Національної 
поліції України на предмет дотримання права на доступ до пу-
блічної інформації. Результати проведення кампаній обговорю-
ються на прес-конференціях, круглих столах та інших заходах, 

на які запрошуються представники відповідних відомств, ЗМІ та 
громадські активісти.

З кожним роком мережа моніторів розширюється, що дозволяє 
більш ефективно оцінити роботу поліції в регіонах, а також під-
вищити рівень громадського контролю за діяльністю поліції.

Наскрізним напрямком у діяльності організації є проведення 
правопросвітницьких та навчальних заходів. Їх мета полягає у 
тому, щоб шляхом розповсюдження інформаційно-просвітниць-
ких матеріалів та проведення навчальних заходів різного типу, 
підвищити рівень правової освіти та свідомості серед населення. 
Для цього регулярно проводяться майстер-класи “Ти і поліція”, 
тренінги “Поліція під контролем” тощо. Окрім цього Асоціацією 
було розроблено мобільний додаток “Поліція під контролем”, 
який безкоштовно можна завантажити на будь-який смартфон і 
завжди мати при собі практичні поради як поводитись із поліці-
єю в тих чи інших ситуаціях, які виникають в житті.

Асоціація УМДПЛ бере активну участь у реформуванні поліції: 
починаючи від участі у роботі атестаційних та поліцейських ко-
місій, написання аналітичних матеріалів на тему реформи полі-
ції і закінчуючи нормотворчою діяльністю як на законодавчому 
рівні, так і на рівні відомчих наказів.
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В межах діяльності робочої групи з реформи органів правопо-
рядку Реанімаційного пакету реформ (РПР), до якої входить Асо-
ціація, було підготовлено ряд законопроектів у сфері реформи 
органів правопорядку. Зокрема, у 2016 році групою народних депутатів було подано по-

правки до проекту Закону “Про Дисциплінарний статут Націо-
нальної поліції України”, розроблені за участі експертів Асоціа-
ції.
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загальні збори

Правління

ЕКСПЕРТНА 
ГРУПА

 «ПОЛІЦІЯ ПІД 
КОНТРОЛЕМ»

«ПРАВА ЛЮДИНИ 
ЗА ҐРАТАМИ» «ПРОСВІТ

НИЦТВО»
«ВІДКРИТІСТЬ 

ПРАВО
ОХОРОННОЇ 
СИСТЕМИ»

МОНІТОРИНГОВІ 
КАМПАНІЇ 

«ПОЛІЦІЯ ПІД 
КОНТРОЛЕМ»

Ревізійна
комісія

Наглядова
рада

Виконавчий
директор

Програми та ініціативи

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Наразі в Асоціації УМДПЛ створено 
17 осередків, що охоплює більшість 
регіонів України.

Вищим керівним органом Асоціації 
є щорічні загальні збори, які затвер
джують фінансові та загальні звіти, 
обирають склад та голову правлін
ня, ревізійну комісію і спостережну 
раду. Річні загальні збори також об
говорюють питання, що стосуються 
стратегії розвитку організації.

«REAL STORIES 
PRODUCTION»
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• Відкритість правоохоронної системи
• Експертна група “Поліція під контролем”
• Моніторингова кампанія “Поліція під контролем”
• Права людини за ґратами
• Просвітництво
• Real Stories Production: про права людини мовою мистец

тва

Відкритість правоохоронної системи

Програмою передбачено:
• аналіз відомчих нормативних документів та надання реко-

мендацій задля підвищення рівня відкритості;
• удосконалення нормативно-правового забезпечення;
• моніторинг і оцінку динаміки підвищення рівня та якості від-

критості діяльності правоохоронних органів;
• інформування населення щодо права на доступ до інформації 

про діяльність правоохоронних органів;
• формування суспільного попиту на інформацію про діяль-

ність правоохоронних органів та інтересу громадян щодо її 

отримання;
• розробку ефективних механізмів громадського контролю;
• розробку та впровадження комплексу конкретних дієвих за-

ходів щодо підвищення технологічної забезпеченості інфор-
маційної відкритості.

Експертна група “Поліція під контролем”

Ініціативою передбачено:
• здійснення тематичних, комплексних досліджень стану до-

тримання прав людини в діяльності української поліції, на-
дання висновків та пропозицій зацікавленим органам влади;

• написання аналітичних публікацій для ЗМІ та сайту програ-
ми;

• надання коментарів та поправок до законопроектів, участь у 
робочих групах;

• надання коментарів ЗМІ щодо ключових подій у сфері діяль-
ності поліції;

• участь та організація тематичних круглих столів, конферен-
цій, тренінгів тощо.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ В 2016 РОЦІ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ В МЕЖАХ 6 ПРОГРАМ ТА 
ІНІЦІАТИВ:
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Моніторингова кампанія “Поліція під   
контролем”

Програмою передбачено:
• виявлення існуючих недоліків у системі МВС та Національної 

поліції;
• запровадження нових стандартів щодо дотримання прав лю-

дини при взаємодії з правоохоронними органами;
• систематизацію проведення моніторингів;
• розвиток мережі моніторів, що беруть участь у моніторинго-

вих візитах;
• підвищення громадської активності в галузі контролю за ді-

яльністю поліції;
• впровадження отриманих результатів;
• популяризація ідеї громадського контролю за діяльністю по-

ліції.

Права людини за ґратами

Програмою передбачено:
• налагодження та здійснення системної комунікації з орга-

нами державної влади (Міністерство юстиції, прокуратура) 
щодо впровадження міжнародних та європейських стандартів 
поводження з в’язнями, а також вжиття превентивних заходів 
щодо попередження різних форм жорстокого поводження; 

• проведення просвітницьких заходів щодо правової обізнано-
сті громадян та осіб, які перебувають за ґратами;

• підтримку діяльності НПМ: сприяння інформаційному обмі-
ну, зокрема, з використанням oнлайн-майданчиків. Участь у 
візитах до установ МВС та МЮ з метою здійснення громад-
ського контролю за дотриманням прав осіб, які перебувають 
у цих установах; 

• організацію та проведення навчання з питань ефективнос-
ті візитів до установ МВС та МЮ, підвищення базового рівня 
моніторів НПМ. 

Просвітництво

Програмою передбачено:
• розробку та поширення інформаційно-просвітницьких мате-

ріалів про права людини в діяльності правоохоронних орга-
нів;

• проведення навчальних заходів різного типу;
• підвищення рівня правової освіти та свідомості серед насе-

лення.

Real Stories Production: про права людини  
мовою мистецтва

Програмою передбачено:
• створення навчальних, документальних та анімаційних філь-

мів;
• організацію культурних подій з метою донесення до суспіль-

ства правозахисної тематики різними художніми формами.
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Асоціацією УМДПЛ протягом року:

• було проведено понад 75 лекцій, тренінгів та майстер-класів 
на тему дотримання прав людини в діяльності поліції, зокре-
ма близько 30 тренінгів «Правила спілкування з поліцією», 25 
майстер-класів з використанням анімаційного фільму «Ти і 
поліція», 4 тренінги з підготовки громадських моніторів ді-
яльності поліції, 2 тренінги для патрульної поліції Ужгорода 
та Мукачева, 1 Школа з питань дотримання інформаційних 
прав людини “Відкрита поліція”;

• більше 14 круглих столів, прес-конференцій, семінарів з пред-
ставниками органів влади, під час яких висвітлювалися про-
блеми діяльності органів Національної поліції та Державної 
пенітенціарної служби, серед яких: прес-конференція, при-
свячена презентації результатів громадського моніторингу 
“Поліція під контролем”, панельна дискусія “Нова система 
оцінювання української поліції: як уникнути “старих” про-
блем”, дискусія щодо законодавчих ініціатив, що готуються 
поліцією та інші;

• опубліковано 3 інфографіки на такі теми: “Порядок притяг-
нення до адміністративної відповідальності поліцією”, “Як 
поскаржитись на незаконні дії поліцейського”, «Основні за-
грози для прав людини законодавчих ініціатив МВС та Нацпо-
ліції щодо так званої «презумпції правоти» поліцейського”;

• за рік на сайтах програм та ініціатив Асоціації з’явилося по-
над 800 публікацій.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЦИФРАХ
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Розвиток системи моніторингу діяльності пра
воохоронних органів

Проведення всеукраїнських моніторингових кампаній

Асоціація УМДПЛ продовжує проведення громадських кампаній 
моніторингу діяльності правоохоронних органів, мета яких - ви-
явити сильні та слабкі сторони у роботі нової поліції, приверну-
ти увагу громадськості, Національної поліції України та МВС до 
проблеми дотримання прав людини  правоохоронцями і спону-
кати до поліпшення ситуації. 
Протягом п’яти місяців (з травня по вересень) тривала кампанія 
моніторингу відділків поліції. На сайті Асоціації публікувалися 
дописи активістів з власними враженнями та результатами такої 
перевірки.
Також протягом року здійснювався моніторинг територіальних 
установ Національної поліції України на предмет дотримання 
права на доступ до публічної інформації. Окрім систематичного 
моніторингу офіційних веб-сайтів Національної поліції України 
та її територіальних установ, а також якості виконання інфор-
маційних запитів, експертами Асоціації УМДПЛ у взаємодії з 
Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини було здійснено візити до ГУ НП в Івано-Франківській, 
Одеській та Чернігівській областях та їх деяких територіальних 

підрозділів. За результатами візитів було підготовано рекомен-
дації щодо усунення виявлених порушень та інтеграції кращих 
практик з метою належного забезпечення права на доступ до 
публічної інформації. Ці рекомендації, що окрім конкретних по-
рушень містили відповіді на типові порушення та проблеми, ви-
явлені моніторингом ГУ НП в областях України, було надіслано 
керівникам ГУ НП в конкретних областях, а також керівництву 
Національної поліції України.
19 жовтня у м.Харкові було організовано прес-конференцію, 
присвячену результатам моніторингу місцевої поліції. За оцін-
кою моніторів вона отримала лише 3,1 бали з п’яти можливих.
Окрім моніторингової кампанії увага Асоціації УМДПЛ була 
спрямована на проблему наявності у приміщеннях поліції ме-
трополітену “кліток” для утримування людей, що є прямим по-
рушенням прав людини. Після серії звернень та інформаційних 
запитів, здійснених активістами, вдалося домогтися повного де-
монтажу зазначених решіток. 

ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ
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вав три дні, взяли близько 30 працівників підрозділів правового 
забезпечення Департаменту патрульної поліції з усієї України та 
близько 10 тренерів з числа експертів Асоціації УМДПЛ та про-
фільних управлінь Секретаріату Уповноваженого ВРУ. 

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

Представники Асоціації УМДПЛ продовжують брати участь у 
спільних візитах до місць несвободи разом із працівниками Се-
кретаріату Уповноваженого ВР з прав людини в рамках реаліза-
ції НПМ по моделі “Омбудсман+”. Завдяки регіональним коор-
динаторам такі візити проводяться на постійній основі по всій 
територій України.

Організація навчань активістів

Протягом року було проведено 2 базові тренінги “Поліція під 
контролем”: в м.Дніпрі (24-26 червня) та м.Тернополі (29-31 
липня), а також 2 одноденних тренінги в м.Одесі (3 вересня) та 
м.Києві (14 вересня). Учасниками заходів стали місцеві активі-
сти, представники ЗМІ та члени громадських організацій, які 
цікавляться роботою поліції та готові її покращувати шляхом 
моніторингової діяльності. До участі в тренінгах також залуча-
лися регіональні координатори Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Після теоретичної частини заключним 
завданням для учасників став моніторинг патрульної служби та 
відділень поліції (чергові частини).
Окрім того, 23 квітня у Києві відбулась координаційна зустріч 
громадських моніторів “Поліція під контролем”, на якій учас-
ники обговорювали спільну співпрацю та подальший план дій в 
контексті того, як оцінювати рівень та якість роботи відділень 
поліції, а також яким чином громадські монітори можуть вдо-
сконалити свої вміння та навички, удосконаливши свою роботу.

Організація навчань для працівників Національної поліції 
України.

На початку червня експерти Асоціації УМДПЛ разом з Секрета-
ріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини зорганізували школу 
з питань дотримання інформаціних прав людини в діяльності 
правоохоронних органів. Участь у навчальному процесі, що три-
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Робота сайту Асоціації УМДПЛ та представництво    
в соціальних мережах

У 2016 році Асоціація УМДПЛ запустила новий сайт-візитівку, 
що містить посилання на кожну із шести самостійних програм та 
ініціатив, у межах яких здійснюється основна робота організації: 
• “Просвітництво” (umdpl.info/knowyourrights),
• “Відкритість правоохоронної системи” (police-access.info),
• “Real Stories Production” (realstoriesproduction.com),
• “Права людини за ґратами” (umdpl.info/placesofdetention),
• Моніторингова кампанія “Поліція під контролем” (umdpl.info/

policeundercontrol),
• Експертна група “Поліція під контролем” (police-experts.info).

Відтак, на сайті umdpl.info можна знайти ще більше корисної та 
актуальної інформації у сфері дотримання прав людини право-
охоронними органами: інформаційні права, громадський кон-
троль, моніторингові візити до поліцейських відділків, аніма-
ційні та документальні фільми про права людини, експертний 
аналіз ключових подій з поліцією в Україні тощо.

Географія відвідувачів різноманітна: окрім українців, правоза-
хисними новинами цікавляться і користувачі з Росії, Сполучених 
Штатів Америки, Великобританії, Бельгії, Киргизстану, Німеччи-
ни, Польщі, Нідерландів, Італії, Судану, Канади, Франції, Молдо-
ви тощо.

Актуалізація проблеми громадського   
контролю в суспільстві

Планування діяльності Асоціації УМДПЛ

Асоціація УМДПЛ завершила роботу над Стратегічним планом 
своєї діяльності на найближчі три роки, в якому визначено прі-
оритетні напрямки діяльності організації, стратегічні орієнтири, 
цінності, цільові групи тощо. Затверджено основну роботу орга-
нізації у межах 6 основних програм та ініціатив, до кожної з якої 
прописано логіко-структурний підхід, SWOT-аналіз (загрози та 
можливості, сильні та слабкі сторони, прогноз) та план реалізації.

http://umdpl.info/knowyourrights
http://police-access.info
http://realstoriesproduction.com
http://umdpl.info/placesofdetention
http://umdpl.info/policeundercontrol
http://umdpl.info/policeundercontrol
http://police-experts.info
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Також опис організації представлено в мережевій енциклопедії 
Wikipedia.
Асоціація УМДПЛ регулярно розміщує інформаційні матеріали 
та активно працює з аудиторією в соціальній мережі Facebook, 
завдяки чому користувачі легко знаходять інформацію про орга-
нізацію, долучаються до її діяльності та дізнаються останні но-
вини у сфері дотримання прав людини.
На власному каналі Асоціації УМДПЛ в YouTube регулярно розмі-
щуються тематичні відео, які охоплюють діяльність організації.

Наприкінці року Асоціація УМДПЛ запустила новий інформацій-
но-медійний проект — Інтернет-альманах “Антидот” (http://antydot.info), 

що має на меті висвітлювати проблеми до три мання прав люди-
ни у діяльності правоохоронних органів. На його сторінках зби-
раються актуальні новини, цікаві, на нашу думку, статті, розслі-
дування та інші матеріали про роботу поліції, суду, прокуратури, 
СБУ, пенітенціарної та міграційної служби, а також антикоруп-
ційних структур. Окрім цього, сайт міститиме власні медіа-про-
дукти.

Всі веб-ресурси Асоціації УМДПЛ наповнюються актуальною та 
корисною інформацією, коментарями експертів, інфографікою 
тощо.

http://antydot.info
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Проект Добровільного фонду підтримки жертв тортур ООН

Під час реалізації проекту Добровільного фонду жертв тортур 
ООН, Асоціація УМДПЛ  продовжила підтримку в наданні кваліфі-
кованої юридичної допомоги жертвам катувань. Кординатором 
юридичної допомоги виступає відомий адвокат Євгенія Закрев-
ська. Головний фокус в рамках проекту направлено, насамперед, 
на допомогу особам, які стали жертвами катувань з боку неза-
конних збройних формувань на Сході України та в анексованій 
АР Крим. 
Загальна кількість жертв, які отримали юридичну допомогу 
протягом 2016 року, склала 98 осіб, серед них — 15 жінок та 
83 чоловіка. 
 Частина кейсів  увійшла до справи, яку передано в Міжнародний 
кримінальний суд для прийняття рішення про визнання на те-
риторії України злочинів проти людяності і військових злочинів. 
Також скарги деяких потерпілих прийнято до розгляду Європей-
ського суду з прав людини.

Робота над створенням документальних фільмів

7 липня 2016 року у Києві відбулася презентація документаль-
ного фільму “Білий танець”, виготовлено студією Real Stories 
Production за  підтримки Асоціації УМДПЛ. Стрічка висвітлює бу-
денне життя секс-працівниць України та проблеми із правоохо-
ронними органами, які здійснюють боротьбу із секс-бізнесом. 

Презентація із обговоренням відбулася також у багатьох мі-
стах України. “Білий танець” став учасником таких фестивалів, 
як “Это я” (Вірменія), “Кінолітопис” (Київ), “Гоголь Фест” (Київ). 
Фільм отримав численні відгуки глядачів та має багато публіка-
цій в пресі.
Окрім того, в межах програми “Права людини за ґратами” триває 
робота над стрічкою “Життя у в’язниці”, що має просвітницьку 
мету — донести до широкого кола людей інформацію про діяль-
ність установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та життя 
осіб, які там перебувають
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Серія анімаційних фільмів «Ти і поліція» для підлітків

Студія Real Stories Production спільно з Асоціацією УМДПЛ ви-
пустили 6-серійний анімаційний фільм для підлітків «Ти і  по-
ліція». Він охоплює найбільш розповсюджені ситуації, з якими 
може зіткнутися підліток у своєму спілкуванні з поліцією та 
нараховує 6 типових сюжетів: «Відчиніть! Поліція!», «Пред’яви 
паспорт! Виверни кишені!», «Терміново прийди до слідчого!», 
«Тебе затримано за адміністративне правопорушення!», «Полі-
цейська жорстокість». Про всі ці теми на  власних цікавих при-
кладах розповідають герої мультфільму -  підліток Вась-Вась та 
його старша сестра Оленка. Фільм, у першу чергу, розрахований 
на підлітків 14–16 років, а також для всіх зацікавлених, хто хоче 
підвищити свою правову обізнаність у ситуаціях спілкування з 
правоохоронцями.

Мультфільм здобув широку популярність, зокрема, під час про-
ведення тренінгів та неформальних освітніх заходів на тему прав 
людини  для школярів, підлітків та студентів у різних регіонах 
України.

Відкриті семінари та лекції для різних цільових груп

Протягом 2016 року проведено близько 25 майстер-класів з ви-
користанням анімаційного фільму «Ти і поліція», у яких взяло 
участь більше 970 підлітків. Це школярі, передовсім учні стар-
ших класів, студенти перших курсів ВНЗ, неповнолітні, які утри-
муються під вартою, підоблікові КВІ.
Навчальні заходи проходили в межах семи областей України 
(Харківська, Луганська, Сумська, Тернопільська, Житомирська, 
Полтавська, Дніпропетровська), в 12 містах. 

Окрім того, проведено понад 30 тренінгів «Правила спілкування 
з поліцією» для школярів, студентів технікумів і вищих навчаль-
них закладів, на літніх таборах для молоді зі всієї України.
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Участь в роботі консультативнодорадчих органів та міжві
домчих експертних груп

Асоціація УМДПЛ продовжує співпрацювати з органами цен-
тральної виконавчої влади, комітетами Верховної Ради Украї-
ни, місцевими органами влади через участь експертів Асоціації 
у складі консультативно-дорадчих органів відповідних структур. 
Члени Асоціації УМДПЛ активно співпрацюють з Уповноваже-
ним Верховної Ради з прав людини, а саме входять до Експерт-
ної ради з питань реалізації національного превентивного ме-
ханізму при Представникові Уповноваженого з питань (НПМ). В 
рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Офісом 
Уповноваженого Верховної ради з прав людини та Асоціацією 
УМДПЛ  продовжується розвиток мережі регіональних коорди-
наторів Уповноваженого по взаємодії з громадськістю.

Участь у складі атестаційних поліцейських комісій

Протягом року представники Асоціації УМДПЛ: Сергій Перни-
коза, Євген Крапивін та Іван Юрчик працювали в атестаційних 
комісіях в місті Києві, Київській області та Центральному апа-
раті, що були утворені відповідно до ст. 57 ЗУ “Про Національну 
поліцію” з метою оцінки відповідності займаним посадам полі-
цейських, а також перспектив їхньої службової кар’єри (переа-
тестація).

Взаємодія з органами державної влади

Участь у передачі засуджених з непідконтрольної території 
Донецької області

Виконавчий директор Асоціації УМДПЛ Вадим Пивоваров взяв 
участь у четвертій та п’ятій передачі ув’язнених з непідконтроль-
них Україні територій Донбасу. Ув’язнені перебували у виправних 
колоніях: Єнакіївській № 52, Кіровській № 33, Торезькій № 28, 
Західній № 97, Донецькій № 124, Донецькому СІЗО та інших.  Асо-
ціація УМДПЛ спільно з Real Stories Production підготували віде-
осюжет про те, як відбувалася п’ята передача в’язнів.
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Публікації та інші аналітичні матеріали,  
підготовлені членами Асоціації

У 2016 році Асоціація УМДПЛ ініціювала створення платфор-
ми правозахисних організацій — Експертну групу “Поліція під 
контролем”, яка здійснює комплексні дослідження стану дотри-
мання прав людини в діяльності української поліції.
Протягом року було опубліковано понад 40 аналітичних публіка-
цій, що містять аналіз законодавства та судової практики у сфері 
діяльності Національної поліції та МВС України; оперативні екс-
пертні коментарі до резонансних подій, пов’язаних із поліцією 
тощо. Експерти Асоціації брали участь у засіданнях робочих груп 
з різних питань реформування поліції, а також було подано ряд 
поправок до законопроектів, що стосуються діяльності поліції.

Протягом року Асоціація УМДПЛ видала такі матеріали у сфері 
дотримання прав людини поліцією та персоналом пенітенціар-
ної служби:

Науковопрактичні видання:
1. “Права людини в діяльності української поліції - 2015”;
2. “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” 

до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)”.

Практичні посібники:
1. “Права людини за ґратами”;
2. “Моніторинг дотримання прав людини в пенітенціарних 

установах (в рамках реалізації НПМ);
3. “Моніторинг дотримання прав людини в територіальних 

органах Національної поліції України (в рамках реалізації 
НПМ)”.

Практичні порадники:
1. “Адвокат у кишені”;
2. “10 порад водієві”;
3. “Взаємодія з поліцією у зоні проведення АТО”;
4. “Притягнення до адміністративної відповідальності поліцією”.

Також з метою покращення роботи правоохоронних органів екс-
пертами Асоціації було підготовлено та передано керівництву 
МВС рекомендації по результатам виявлених порушень під час 
проведення моніторингової кампанії “Поліція під контролем”.

Асоціація УМДПЛ постійно оновлює мобільний додаток «Поліція 
під контролем» — policeundercontrol.org відповідно до змін у за-
конодавстві. Додаток можна безкоштовно завантажити в Google 
Play та іTunes.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ

http://policeundercontrol.org
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Асоціація УМДПЛ активно співпрацює із представниками між-
народних організацій та інституцій, що опікуються проблемати-
кою дотримання прав людини (ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародна 
організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара 
ООН з питань біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія, Хью-
ман Райтс Вотч та інші).

Експерти Асоціації брали активну участь у конференціях, робо-
чих зустрічах, ознайомлювальних візитах, що проводились на 
міжнародному рівні, зокрема на заходах в Бельгії, Молдові, Ні-
меччини та Польщі. Візити були присвячені обговоренню ситуа-
ції в Україні, в тому числі щодо порушень прав людини в Криму 
та на Сході України.

В жовтні, під час Щорічної наради ОБСЄ з людського виміру в 
Варшаві, та в грудні в Гамбурзі, під час передачі головування в 
ОБСЄ на 2017 рік від Німеччини Австрії, представники Асоціації 
взяли активну участь у роботі Платформи “Громадянська солі-
дарність” (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) ви-
мірі. Асоціація УМДПЛ є членом робочої групи Платформи по 

розвитку громадського контролю за діяльністю правоохоронних 
органів.

Також протягом 2016 року експерти та волонтери Асоціації УМД-
ПЛ продовжували брати активну участь в солідарних діях, спря-
мованих на підтримку політв’язнів, які утримуються в Російській 
Федерації, підписали понад 100 звернень до міжнародних інсти-
туцій та глав урядів, які мали на меті привернути увагу міжна-
родного співтовариства до порушень прав людини в Криму, не-
підконтрольних територіях на Сході України, в Росії, Туреччини, 
Сирії, Північного Кавказу та країнах Центральної Азії.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

http://civicsolidarity.org
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Проекти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:

 » Фонд Відкритого Суспільства- Будапешт
 » Національний Фонд підтримки демократії США
 » Добровільний фонд підтримки жертв тортур ООН
 » Програма розвитку ООН в Україні
 » Фонд Чарльза Стюарта Мотта
 » Програма МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в  

Україні
 » Посольство Чеської Республіки в Україні

Партнерами в проектах Асоціації УМДПЛ протягом року ви
ступили серед інших такі організації та ініціативи:

 » Експертний центр прав людини (ЕЦПЛ), ecpl.com.ua
 » Центр інформації про права людини (ЦІПЛ), humanrights.org.ua
 » Центр політико-правових реформ (ЦППР), pravo.org.ua
 » Всеукраїнська освітня програма “Розуміємо Права Людини”, 

edu.helsinki.org.ua

 » Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ), fri.com.ua
 » Правозахисний центр “Поступ”, postup.lg.ua
 » Українська Гельсінська спілка з прав людини, helsinki.org.ua
 » Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД) khisr.

kharkov.ua
 » Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ccl.org.ua
 » Благодійний фонд “Восток-SOS”, vostok-sos.org
 » НУО Промо-Лекс, Молдова, promolex.md

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та ко
аліцій:

 » Експертна група “Поліція під контролем”, police-experts.info
 » Реанімаційний пакет реформ (РПР), platforma-reform.org
 » Платформа “Громадянська солідарність” громадянського су-

спільства країн-учасниць ОБСЄ, civicsolidarity.org
 » Кримська польова місія по правам людини, crimeahr.org

ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ

http://ecpl.com.ua
http://humanrights.org.ua 
http://pravo.org.ua
http://edu.helsinki.org.ua
http://fri.com.ua
http://postup.lg.ua
http://helsinki.org.ua
http://khisr.kharkov.ua
http://khisr.kharkov.ua
http://ccl.org.ua
http://vostok-sos.org
http://promolex.md
http://police-experts.info
http://platforma-reform.org
http://civicsolidarity.org
http://crimeahr.org
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НАДХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Види надходжень      Сума,грн

Безповоротня фінансова допомога   9644761,77

Добровільне пожертвування фізичних осіб              0,00

Загальна сума       9644761,77

2. Проект “Посилення діяльності Секретаріату Уповноваженого 
ВРУ з прав людини шляхом цільової підтримки проектів ОГС”
Термін 01.04.2015 - 31.03.2016
Допомога – 144090 грн.

3. Проект “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав лю-
дини на регіональному рівні через запровадження регіональ-
них координаторів по зв’язкам з громадськістю”
Термін 09.03.2016 - 15.08.2016
Допомога – 733680 грн

4. Проект “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав лю-
дини на регіональному рівні через запровадження регіональ-
них координаторів по зв’язкам з громадськістю”
Термін 05.10.2016 - 31.01.2017
Допомога – 683541 грн

5. Проект “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав  
людини на регіональному рівні через запровадження   

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 р.

Джерела фінансової допомоги:

Фонд Чарьза Стюарта Мотта (США)
1. Проект “Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та 

відновленні порушених прав”. Термін реалізації проекту  - 
01.09.2014 – 31.08.2016.
Допомога – 309194,62 грн.

2. Проект “Зміцнення потенціалу молоді у відстоюванні та 
відновленні порушених прав”. Термін реалізації проекту  - 
01.09.2016 – 31.08.2018.
Допомога – 2315205 грн.

Національний фонд підтримки демократії (NED), (США)
1. Проект “Моніторинг порушень прав людини в діяльності пра-

воохоронних органів”.
Термін реалізації проекту  - 01.02.2016 – 31.01.2017
Допомога – 1026650 грн.

ПРООН  “Програма розвитку громадянського суспільства”
1. Проект “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав лю-

дини на регіональному рівні через запровадження регіональ-
них координаторів по зв’язкам з громадськістю”
Термін 30.10.2015 - 31.01.2016
Допомога – 42506 грн.
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Видатки організації     Сума, грн.

Оплата праці       977451,54
Аудит        168230
Офісні витрати
Банківські витрати      26199,46
Канцтовари, пошта      255371,88
Оренда офісу       107505
Сайт        214230
Інтернет        9471,5
Обладнання та матеріали
Оргтехніка       20029,08
Прямі витрати
Навчальні та публічні заходи, тренінги   755973,92
Переклад       382450,62
Публікації, тиражування     401202,45
Поїздки        480733,91
Послуги адвоката та юриста     705094
Послуги за контрактами експертів    1652467,03
Послуги за контрактами асистента    125395
Послуги менеджера      592073
Послуги за контрактами тренерів    240954,43
Послуги координаторів     1502626
Створення відеофільмів     457635
Дизайн        18525

Всього        9093618,82

регіональних координаторів по зв’язкам з громадськістю”
Термін 15.01.2015 - 31.07.2015
Допомога – 68732 грн

Волонтерський Фонд ООН жертвам катувань
1. Проект “Юридична допомога жертвам катувань”

Термін 01.01.2016 - 31.12.2016
Допомога – 1076500 грн

Програма Матра Посольства Королівства Нідерландів в Україні
1. Проект “ Підвищення обізнаності молоді щодо своїх прав при 

взаємодії з міліцією”
Термін 01.06.2015 - 30.06.2016
Допомога – 219320 грн

FOSI Budapest (Soros Foundation)
1. Проект “Зміцнення громадського контролю за правоохорон-

ними органами”
Термін 01.06.2015-31.05.2017
Допомога – 2519500 грн

Посольство Чеської Республіки в Україні
1. Проект “ Заохочення прав на доступ до інформації в контексті 

реформи Генеральної прокуратури”
Термін 15.06.2016-31.10.2016
Допомога – 505843,15 грн
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Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496
Телефон: +38 (044) 253-40-36

E-mail: umdpl.association@gmail.com
Сайт: umdpl.info

  youtube.com/AssociationUMDPL

  facebook.com/Association.UMDPL 

http://umdpl.association@gmail.com
http://umdpl.info
http://youtube.com/AssociationUMDPL
http://facebook.com/Association.UMDPL 

