ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
квітень-червень 2017
АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ РОЗРОБИЛА МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ
До Міжнародного дня захисту жертв катувань програма “Права
людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ розробила безкоштовний мобільний додаток “Права людини за ґратами”. Онлайн-порадник складається з 23 розділів та розкриває правові основи
роботи пенітенціарних установ та права людей, які там перебувають, зокрема: “Правовий статус ув’язнених та засуджених”,
“Заходи безпеки в пенітенціарних закладах”, “Контакти із зовнішнім світом”, “Матеріальні та комунально-побутові умови
тримання ув’язнених та засуджених”, “Сприяння соціальній
адаптації засуджених”, “Громадський контроль”.
Правовий порадник має веб-версію на сайті prisonrights.info.
Власники операційних систем Android можуть безкоштовно
завантажити мобільний додаток на Google Play за посиланням.
Читати більше та переглянути відео

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У БІБЛІОТЕКАХ МІСТА КИЄВА ПРОЙШЛИ
ПЕРШІ ПРАВООСВІТНІ ЗАХОДИ ПРО ОСНОВИ
СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ
У межах співпраці з
бібліотеками Солом’янського району міста
Києва, Міжнародною
Поліцейською
Автомобільною
Корпорацією України Управління патрульної поліції в м. Києві спільно з програмою
“Просвітництво” Асоціації УМДПЛ проводять тренінги
«Базові навички безпечного спілкування».
Перші два тренінги відбулися 27 квітня та 18 травня 2017
року у Київській бібліотеці імені Достоєвського. Учасниками правоосвітніх заходів стали учні спеціалізованої школи
№43 та студентів Київського електромеханічного коледжу.
Читати більше

ВЧИТЕЛІ ДІЗНАЛИСЬ, ЯК ЦІКАВО ТА З
КОРИСТЮ ПРОВЕСТИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАХІД ПРО ПОЛІЦІЮ

ВІДБУЛАСЯ СЕРІЯ ТРЕНІНГІВ “ГРОМАДСЬКИЙ
МОНІТОРИНГ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ:
ОЦІНЮЄМО ВІДКРИТІСТЬ”

Як підготувати старшокласників до правильного спілкування з поліцією, активні
вчителі з усієї України мали
можливість дізнатись під
час експертної панелі Національної (не)конференції
“EdCampUkraine-2017”, що
проходила 29 квітня у Харкові. Майстер-клас для педагогів
провів Юрій Чумак, член правління Асоціації УМДПЛ.
Читати більше та переглянути відео

У рамках проекту “Моніторингова кампанія оцінки рівня відкритості Національної поліції”, Асоціація УМДПЛ провела
дводенні тренінги “Громадський моніторинг правоохоронних
органів: оцінюємо відкритість”.. Заходи відбулися у таких містах: 12-13 травня у Львові, 19-20 травня у Харкові, 26-27
травня в Одесі та 2-3 червня у Києві.

ПРАВОЗАХИСНИК АНДРІЙ ЮРОВ ПРОВІВ
ТРЕНІНГ ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ-ОМБУДСМЕНІВ
ТА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
Правозахисник Андрій Юров
ознайомив
представників
Управління забезпечення прав
людини Національної поліції
України, громадських організацій, адвокатів та громадських моніторів з концепцією
прав людини та практичними
аспектами моніторингової діяльності та адвокаційної роботи.
Тренінг для учасників з різних областей України пройшов 27-28
травня 2017 року у Києві в рамках програми “Просвітництво”
Асоціації УМДПЛ. Читати більше

Під час тренінгів громадські активісти, юристи, адвокати,
науковці, журналісти, а також, представники Управління забезпечення прав людини Національної поліції України, мали
можливість обговорити й апробувати конкретні механізми
підвищення рівня прозорості та підзвітності Національної
поліції України, зокрема, через сприяння діяльності Секретаріату Омбудсмена щодо контролю за дотриманням права на
доступ до публічної інформації в Україні.
Читати більше
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ПОРАДИ АДМІНІСТРАТИВНО
ЗААРЕШТОВАНОМУ (ФОТО) (РОСІЙСЬКОЮ)
Правозахисник Володимир Батчаєв ділиться знаннями про
те, на що чекати у разі адміністративного арешту. Це практичні поради на основі 10 років контролю за дотриманням
прав людини у місцях несвободи.
Читати більше

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ: ЯК МИ
СВЯТКУВАЛИ ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ ПРО ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ З ПОЛІЦІЄЮ
1 червня 2017 року Асоціація УМДПЛ провела черговий тренінг для підлітків
про основи спілкування з
поліцією. Слухачами були
учні Київського електромеханічного коледжу, які
дізналися про модель правильної взаємодії з поліцією від команди програми “Просвітництво” Асоціації УМДПЛ. Правоосвітній захід відбувся у межах співпраці з бібліотеками Солом’янського району
міста Києва, Міжнародною Поліцейською Автомобільною
Корпорацією України та Управління патрульної поліції в м.
Києві.
Читати більше

СТУДЕНТИ З ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
НАВЧАЛИСЯ ДІЛИТИСЯ ЗІ ШКОЛЯРАМИ
СВОЇМИ ЗНАННЯМИ
З метою підвищення рівня тренерської підготовки
членів юридичних клінік
при українських ВНЗ, команда програми “Просвітництво” Асоціації УМДПЛ
організувала тренінг з основ
тренерської майстерності.
Захід відбувся 2 червня 2017 року в Києві у приміщенні
Національної академії внутрішніх справ.
Програму заходу розробив Сергій Перникоза, тренер програми “Просвітництво”. Правозахисник надав основні поради того, як проводити правоосвітній захід: як працювати з
аудиторією та що саме варто донести до неї.
Читати більше

СЕРГІЙ ПЕРНИКОЗА ВИСТУПИВ ПЕРЕД
ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИМИ
ДІЯЧАМИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ
В
рамках
Правозахисного фестивалю в Івано-Франківську, 23 червня в Головному управлінні
Національної поліції в області відбувся тематичний
захід на тему: ”Моніторинг
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мирних зібрань для представників поліції та громадських
діячів: що можеш зробити саме ти, щоб змінити країну на
краще”. Сергій Перникоза розповів присутнім, для чого потрібні “мирні зібрання”, як забезпечувати публічний порядок на цих заходах тощо.
Читати більше

МОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ
СТАРТУВАВ ПРОЕКТ З МОНІТОРИНГУ РІВНЯ
ВІДКРИТОСТІ НАЦПОЛІЦІЇ В РАМКАХ
ПРОГРАМИ “ОМБУДСМЕН+”
Асоціація УМДПЛ в рамках діяльності Експертної групи
“Поліція під контролем” та Моніторингової кампанії “Поліція під контролем” оголосила про початок роботи над проектом “Моніторингова кампанія відкритості Національної
поліції в рамках Омбудсмен+”.
Мета проекту – підвищити рівень прозорості та підзвітності
Національної поліції України шляхом підсилення впливу
Уповноваженого ВРУ з прав людини через систему “Омбудсмен+” та адвокацію змін, що будуть напрацьовані за результатами системного дослідження.
Читати більше

МОНІТОРИ ПОРЕКОМЕНДУВАЛИ ПОЛІЦІЇ, ЯК
ПОКРАЩИТИ РОБОТУ КОЖНОЇ УСТАНОВИ В
ОДЕСІ
За півтора місяці громадські монітори перевірили всі
9 відділів і відділень поліції та Управління патрульної поліції міста Одеси. 19
квітня, на прес-конференції, одеські активісти оголосили перші результати
моніторингової кампанії “Поліція під контролем”. На основі
отриманих фактів були визначені системні проблеми в роботі одеської поліції, а також позитивні та негативні сторони
роботи кожної установи. Сформовані на основі виявлених
фактів рекомендації для покращення роботи поліції громадські монітори передали місцевому керівництву у письмових
звітах.
Читати більше та переглянути відео прес-конференції

“ПОЛІЦІЯ В ОБ’ЄКТИВІ”: ЗАВДАННЯ ЗНЯТИ
ПОЛІЦІЮ В ОДЕСІ ВИЯВИЛОСЬ НЕПРОСТИМ
(ВІДЕО)
Після Харкова естафету від Києва та Черкас прийняла команда моніторів в Одесі. В рамках відеофлешмобу “Поліція в
об’єктиві” зі збору доказів про роботу поліції, зйомки чергового відео відбувалися у приміщенні Хаджибеївського відділення поліції Суворівського відділку поліції в Одесі.
Флешмоб “Поліція в об’єктиві”, ініційований редактором
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Інтернет-альманаху “Антидот”, спрямований звернути увагу на те, що будь-який громадянин має право взяти поліцейських “під відеоприціл” без жодних спеціальних дозволів.
Читати більше

ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
ДОЛУЧИЛАСЯ ДО ФЛЕШМОБУ “ПОЛІЦІЯ В
ОБ’ЄКТИВІ” (ВІДЕО)
До Всеукраїнського флешмобу “Поліція в об’єктиві” зі збору
доказів про роботу поліції приєднались активісти з ВМГО
“Фундація Регіональних Ініціатив”. В об’єктиві – 4-й територіальний відділ поліції Шевченківського головного управління МВС України у місті Києві.
Читати більше

МОНІТОРИТИ ПОЛІЦІЮ – ЦЕ ПРОСТО!
Асоціація УМДПЛ вирішила підтримати друзів та
колег, які в містах України
своїми щоденними зусиллями змінюють обличчя нашої
поліції. Пропонуємо Вашій
увазі серію публікацій, які
познайомлять вас ближче з
цими чудовими людьми!
Читати більше

ЕКСПЕРТНА ГРУПА “ПОЛІЦІЯ ПІД
КОНТРОЛЕМ”
ПРЕЗЕНТОВАНО НОВЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ –
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО РЕФОРМУ
ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
Експертна група запроваджує періодичне видання,
присвячене прогресу у сфері
реформи органів правопорядку в Україні, насамперед
поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань,
змінам у кримінальному та
кримінальному процесуальному законодавстві.
Інформаційний бюлетень має на меті інформувати експертне
середовище та міжнародні інституції про успіхи та проблеми
в сфері реформ. Бюлетень видаватиметься раз на два місяці,
розпочинаючи із березня 2017 року.
Перший випуск бюлетеня було презентовано 1 червня цільовій
аудиторії - представникам міжнародних інституцій, серед яких
EUAM Ukraine, Центр польських правових наук, Pact та інші.
Він містить стислий огляд реформ за останні роки та більш докладний підсумок за березень – травень 2017 року.
Бюлетень буде розповсюджуватись серед міжнародних інституцій, українських НГО, парламентарів та інших осіб, зацікавлених у інформації про реформи в Україні.
Видання доступне за посиланням:
UA: https://goo.gl/4T97ib
EN: https://goo.gl/L6hOYS
Читати більше
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІЗ СТАНДАРТАМИ ЄС ТА ПРАКТИКОЮ ЄСПЛ: ДОПОВІДЬ
Доповідь підготовлено юристом, експертом групи “Поліція під
контролем” Євгеном Крапивіним для експертної дискусії “Розвиток законодавства про адміністративну відповідальність. Новий Кодекс – потреба та перспективи”, яка відбулась 3 квітня
2017 року в Інституті законодавства Верховної Ради України.
Читати більше

ПОДІЇ У ДНІПРІ: ПРО РЕАЛЬНІ ЗМІНИ У ПОЛІЦІЇ
ГОВОРИТИ РАНО – ЄВГЕН КРАПИВІН
(ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 11 ТРАВНЯ 2017 Р.)
У матеріалі на прикладі подій у Дніпрі на мітингу 9 травня пояснюється, у чому полягає непрофесіоналізм поліції. Крім того,
експерт наголошує на необхідності постійно нагадувати поліції
про звітування перед суспільством про результати розслідування та профілактичної роботи щодо недопущення використання
поліції в політичних цілях та непропорційного застосування
поліцейських заходів примусу.
Читати більше

ЄВГЕН КРАПИВІН: ПРАКТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА
ВІДСУТНІСТЬ ВИПРАВДУВАЛЬНИХ ВИРОКІВ В
УКРАЇНІ (ЮРИСТ&ЗАКОН, №19, ТРАВЕНЬ 2017)
Відсутність значної кількості виправдувальних вироків у
діяльності українських органів кримінальної юстиції – одна з
поширених тем для обговорення в наукових та експертних публікаціях. Водночас щоразу проголошується їх відсутність та

неможливість практичної реалізації інститутів змагальності в
кримінальному процесі, адже все одно судді за будь-яких умов
не виправдовують обвинувачених. У публікації надається відповідь на ці питання, а також розглянуто виправдувальний
вирок і можливість його постановлення з погляду правозастосовника, описавши інституційний (організаційний) фактор їх
діяльності.
Читати більше

ЄВГЕН КРАПИВІН: ЧОМУ УКРАЇНІ НЕ
ПОТРІБЕН НОВИЙ ЗАКОН ПРО ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ,
№15) Читати більше
МИХАЙЛО КАМЕНЄВ: СКАСУВАННЯ “ЗАКОНУ
САВЧЕНКО”: ЯК ЦЕ БУЛО І ЩО РОБИТИ ДАЛІ
Читати більше

ОЛЕКСАНДР БАНЧУК: СВОБОДА, ЯКУ МИ
ВТРАЧАЄМО (ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, №15)
Читати більше

ВЕТУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАКОНУ “ПРО ПРИВАТНУ ДЕТЕКТИВНУ (РОЗШУКОВУ) ДІЯЛЬНІСТЬ”
– НЕОБҐРУНТОВАНИЙ КРОК
У своїй статті Борис Малишев вважає таке рішення необґрунтованим і таким, яке можна розцінювати як крок, що має негативний характер для правового регулювання вказаних суспільних відносин.
Читати більше
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ЕКСПЕРТНА ГРУПА “ПОЛІЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ”
ДОЛУЧИЛАСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ “ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСТИНІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
СУДАМИ”
Тема - проблеми взаємодії поліції та судів при розгляді ними
адміністративних матеріалів, складених поліцейськими, а також законодавство, що регулює порядок розгляду проваджень
у сфері адміністративних правопорушень. Євген Крапивін
звернув увагу на те, що точкові зміни до КУпАП частково вирішують проблеми, які обговорювались, особливо із статтею 130
- керування у стані сп’яніння.

ЄВГЕН КРАПИВІН ВИСТУПИВ НА ПІДТРИМКУ
ПРОЕКТУ ЗАКОНУ №6479 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО КОДЕКСУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ”
Під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі експерт групи “Поліція
під контролем” Євген Крапивін підтримав проект Закону №6479, зареєстрований
народними депутатами. У своєму виступі він наголосив, що
даний проект спрямований на посилення відповідальності за
керування автомобілем у нетверезому стані, а також на удосконалення процедури розгляду справ окремих адміністративних
правопорушень (не тільки ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Читати більше

МИХАЙЛО КАМЕНЄВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ “ДИНАМІКА МИРНИХ ЗІБРАНЬ:
БАЛАНС СВОБОДИ ТА БЕЗПЕКИ” У КОМІТЕТІ
З ПРАВ ЛЮДИНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
25 травня у стінах Комітету Верховної Ради України з прав
людини відбувся круглий стіл “Динаміка мирних зібрань:
баланс свободи та безпеки”. Центральним у експертній
дискусії стало питання прийняття (або навпаки відмови
від прийняття) спеціального закону про свободу мирних
зібрань. Михайло Каменєв, аналітик групи “Поліція під контролем”, зазначив, що проблема змістилася із судової площини у сферу правозастосування.
Читати більше

ЕКСПЕРТНА ГРУПА БЕРЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ У
РОБОЧІЙ ГРУПІ З ДОПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТУ
ПОСТАНОВИ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНКИ РІВНЯ
ДОВІРИ ДО ПОЛІЦІЇ
1 червня у МВС відбулось експертне обговорення, предметом якого стали
зауваження та пропозиції
подані
фахівцями-соціологами та громадськістю
щодо проекту Постанови
про вивчення рівня довіри
населення до поліції. Євген Крапивін озвучував зауваження, підготовлені групою з Реформи органів правопорядку в
Україні Реанімаційного Пакету Реформ, частина з яких вже
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була врахована.
Наразі триває подальша робота над проектом Постанови та
додатком до нього, який передбачає напрями оцінки (складові показника довіра), який до 1 вересня має бути направлений до Кабінету Міністрів України.
Читати більше

ЕКСПЕРТНА ГРУПА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ
IV ПАРЛАМЕНТСЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ
ПЛАТФОРМИ, ПРИСВЯЧЕНІЙ РЕФОРМІ
КРИМІНАЛЬНОГО БЛОКУ ПОЛІЦІЇ
15 червня відбулась зустріч
IV Парламентсько-громадської платформи – спільної
ініціативи Консультативної
місії Європейського Союзу
в Україні (EUAM Ukraine)
та Координатора проектів
ОБСЄ в Україні, яка зібрала в Києві 180 представників правоохоронних органів,
парламентарів, експертів, громадських активістів задля
визначення конкретних кроків із підвищення ефективності
кримінальних розслідувань і поліпшення координації в правоохоронних органах.
У роботі зустрічі взяли активну участь і представники експертної групи “Поліція під контролем”: Борис Малишев,
Євген Крапивін, Михайло Каменєв, Сергій Баглай, Марина Цапок та Вадим Пивоваров. Зокрема, Борис Малишев
виступив модератором експертної дискусії на тему “Шляхи зменшення навантаження на слідчих: розслідування у

формі дізнання та спрощена процедура”, а Євген Крапивін
з доповіддю у дискусії щодо “Проблемних питань щодо зупинення та закриття кримінальних проваджень”.
Читати більше

МИХАЙЛО КАМЕНЄВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У
ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ “ПУНКТИ
ТВЕРЕЗОСТІ” ПРО ПРИМУСОВІ ПЕРЕВІРКИ
ВОДІЇВ НА СТАН АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ
Під час презентації Михайло Каменєв, аналітик групи
“Поліція під контролем”,
зазначив, що за кордоном поширені дві основні поліцейські тактики короткотермінових дій з метою вирішення
проблеми нетверезого керування: перевірки на пунктах тверезості та збільшена концентрація патрулів у окремих районах. Дослідження свідчать,
що тактика збільшеної концентрації патрулів є доволі ефективною і дозволяє виявляти й інші правопорушення.
Читати більше

ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ЗАТРИМАНЬ В
УКРАЇНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕЗАКОННО
У колонці для “Української правди” Юрій Бєлоусов, голова правління ГО «Експертний центр з прав людини», говорить про зростання неформальної практики приховування
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затриманих поліцією від обліку, порушення процесуальних
гарантій затриманої особи та необхідність погодження фактичних затримань в порядку ст. 208 КПК (на місці скоєння
злочину) з прокурором.
Читати більше

ЕКСПЕРТНА ГРУПА “ПОЛІЦІЯ ПІД
КОНТРОЛЕМ” ПРО ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ
ЗАВАДИТИ ЕФЕКТИВНІЙ РОБОТІ
ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ
До основних проблем експерти відносять:
- законодавчі: оновлення адміністративно-деліктного законодавства (насамперед, КУпАП);
- кадрові: новий набір патрульних, нульова толерантність до
неформальних практик роботи, корупції, незаконних дій;
- організаційні: оснащення сертифікованими пристроями
для вимірювання перевищення швидкості, запровадження
автофіксації.
Читати більше

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗАКЛИКАЄ УРЯД НЕ
УХВАЛЮВАТИ НЕЯКІСНИЙ ПОРЯДОК ОЦІНКИ
РІВНЯ ДОВІРИ ДО НАЦПОЛІЦІЇ
На розгляді в Уряді перебуває проект Постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції”.

Група Реформа органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ розглянула проект цього документу і вбачає низку серйозних проблем, які потребують вирішення.
Читати більше

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗАКЛИКАЄ ПАРЛАМЕНТ ВІДХИЛИТИ ЗАКОНОПРОЕКТ № 6220
Експерти групи “Реформа органів правопорядку” Реанімаційного Пакету Реформ закликають Верховну Раду відхилити проект закону № 6220 “Про внесення змін до КПК щодо
внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження”.
Читати більше

ГРОМАДСЬКІСТЬ ВИМАГАЄ ВІДХИЛИТИ ЗАКОНОПРОЕКТ №6284, ЩО ОБМЕЖУЄ ПРАВА
ЛЮДИНИ МЕХАНІЗМАМИ ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Група з реформи органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ закликає народних депутатів відхилити проект Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” (реєст.
№6284) і розпочати підготовку нового законодавства про
негласні дії органів правопорядку, узгодженого з вимогами
Конституції України та міжнародних стандартів, із обов’язковим залученням європейських експертів.
Читати більше
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ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ
ІСТОРІЯ ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ: КОМАНДА
REAL STORIES PRODUCTION РОЗПОЧАЛА
ЗЙОМКИ НОВОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СТРІЧКИ
(ФОТО)
Нова документальна стрічка режисера Ксенії Кравцової – історія про людину, засуджену до довічного
позбавлення волі. Перші
дні знімального процесу
творча команда Real Stories
Production та Олександр
Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами”,
провели на базі Роменської виправної колонії Сумської області (№ 56).
Читати більше

РОБОЧА ГРУПА З РЕФОРМУВАННЯ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАЛА
ЧЕРГОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
11 квітня 2017 року у Києві робоча група з реформування
пенітенціарної системи при Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності внесла низку
пропозицій до законопроекту “Про пенітенціарну систему
України” щодо процесу його підготовки.

Одним із представників громадських організацій був Олександр Федорук, керівник програми Асоціації УМДПЛ “Права людини за ґратами”.
Читати більше

ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПІД ЧАС ОСТАННЬОЇ РОБОЧОЇ
ЗУСТРІЧІ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ
19 травня 2017 року у
Києві відбулося дванадцяте
засідання робочої групи з
реформування пенітенціарної системи України при
Комітеті Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Серед учасників були і експерти
національних та міжнародних правозахисних організацій,
включно з Асоціацією УМДПЛ.
Учасники робочої групи прийняли рішення щодо двох питань: вилучення статті 391 Кримінального кодексу України
(законопроект про внесення змін до деяких законодавчих
актів України) та вето Президента України щодо законопроектів № 2253а та № 2292.
Читати більше
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПСИХОЛОГ ВІТАЛІЙ
ХВЕДЧУК: “БУДЬ-ЯКА ЛЮДИНА ПОТЕНЦІЙНО
ЗДАТНА НА ЗЛОЧИН” (ІНТЕРВ’Ю)
Щоб показати життя в українських в’язницях, команда програми “Права людини за ґратами” Асоціації УМДПЛ та творча група Real Stories Production розробили відеопроект “Життя за ґратами”. Про те, що відчувають злочинці, чому будь-яка
людина може опинитися у в’язниці та яке життя чекає на неї в
українських установах виконання покарань говоримо з одним
із героїв фільму, начальником відділу ресоціалізації засуджених Мін’юсту, експертом з кримінальної психології Віталієм
Хведчуком.
Читати більше

РЕФОРМА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
ВИМАГАЄ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДО
СТАНДАРТІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

нальний превентивний механізм”, запровадженого Олегом
Дукою, начальником Білоцерківського центру підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС України.
Читати більше

ПРАВА ЛЮДИНИ У ЩОДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В’ЯЗНИЦЬ: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
15 червня 2017 року експерти Асоціації УМДПЛ – Олександр Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами” та Сергій Перникоза, координатор моніторингових
кампаній “Поліція під контролем”, провели інформаційне
заняття для заступників начальників установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів у рамках спеціалізованого
курсу “Ефективний пенітенціарний менеджмент” Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС
України.
Читати більше

8 червня 2017 року у Білій
Церкві представники Асоціації УМДПЛ провели
інформаційне заняття для
начальників
відділення
соціально-психологічної
служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи в установах виконання покарань ДКВС України.
Захід відбувся у рамках навчального курсу “Права людини
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ІНШІ НОВИНИ
АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ПРЕЗЕНТУВАЛА
ПАРЛАМЕНТАРЯМ РЕСУРСИ ДЛЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ РОБОТИ
16-17 травня 2017 року,
у сесійній частині Верховної Ради України, відбулася
виставка “Інформаційний
ярмарок-2017”. Під час заходу депутати, їх помічники та
працівники Апарату Верховної Ради України дізналися
про результати діяльності Асоціації УМДПЛ, можливості для
співпраці та наявні ресурси для підвищення ефективності законодавчої роботи українського парламенту.
Читати більше

ЯК ПІДЛІТКИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ НА
МИРНІ ЗІБРАННЯ: ПОШУК ІСТОРІЙ ДЛЯ
ЗЙОМОК СОЦІАЛЬНОГО РОЛИКА
Real Stories Production шукає історії підлітків, готових
розповісти про значення мирних зібрань у їхньому житті.
Відзнятий матеріал стане основою для соціального ролика,
присвяченого проблемі участі дітей у мирних зібраннях, їх
безпеці та свободі вираження поглядів.
Читати більше

АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ПРЕДСТАВИЛА РЕСУРСИ
ДЛЯ МОЛОДІ ПРО ПОЛІЦІЮ НА YOUTHDAY
24 червня у Києві, під час фестивалю молодіжних ініціатив YouthDay, молодь дізналася, як поводитись із поліцією
в конкретних життєвих ситуаціях, як запобігти чи вирішити
конфлікти з нею правовим шляхом. Окрім того, учасники
фестивалю довідалися про анімаційний cеріал “Ти і поліція”, мобільний додаток “Поліція під контролем”, мали
можливість отримати практичні порадники “Підлітку про
поліцію”. Асоціація УМДПЛ представила наявні можливості програм “Просвітництво” та Real Stories Production.
Метою фестивалю молодіжних ініціатив YouthDay є створення спільними зусиллями вільного простору для єднання
та реалізації сміливих ідей у найближчому майбутньому.
Завантажити мобільний додаток

Читайте також матеріали інтернет-альманаху Асоціації
УМДПЛ “Антидот” ‒ добірку інформації з критичним поглядом на правоохоронну систему України: antydot.info

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.
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