ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
липень-вересень 2017

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
НОВА СЕРІЯ МУЛЬТФІЛЬМУ «ТИ І ПОЛІЦІЯ»
НАВЧИТЬ ПІДЛІТКІВ, ЯК ПОВОДИТИСЯ НА
МИРНОМУ ЗІБРАННІ
До Міжнародного дня
права знати, 28 вересня, студія Real Stories
Production спільно з
Асоціацією українських
моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних
органів (УМДПЛ) підготувала нову серію мультфільму «Ти і поліція» – «Ти на мирному зібранні».
У сьомій серії друг головного героя Вась-Вася кіт Паштєт
потрапляє у ситуацію, в якій може опинитися будь-який
підліток. Приклад героїв має навчити дітей старшого шкільного віку поводитись із поліцією на мирному зібранні в рамках закону, вміти захищати свої права та не стати жертвою
свавілля поліцейського.
Читати більше та переглянути нову серію

ЯК ГОВОРИТИ ПРО СЕРЙОЗНЕ МОВОЮ
МИСТЕЦТВА: 7 ПОРАД РЕЖИСЕРА
26 липня під час Освітнього фесту прав людини Ксенія
Кравцова, режисер-документаліст та керівник Real Stories
Production, провела майстер-клас «Як пройти шлях від ідеї до
готового документального фільму».
Спільно з робочою командою, Ксенія окреслила основні
етапи підготовки до зйомок документального фільму, особливості композиції та монтажу. Теоретична інформація була
проілюстрована на прикладах фільмів режисера та студії Real
Stories Production, зокрема фільму «Білий танець», учасника
міжнародних кінофестивалів.
Дізнатися 7 порад створення власних фільмів

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ: АЛГОРИТМ ДІЙ
ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ

МОЛОДЬ І ПРАВА: ЗНАННЯ, ЗА ЯКИМИ
ТЯГНУТЬСЯ СТУДЕНТИ

6 серпня у с. Зазим’я
Київської області Сергій
Перникоза, координатор
моніторингових кампаній
«Поліція під контролем»
провів майстер-клас «Правозахисна
діяльність»
для учасників ФРІ-табору
PROJECT CAMP 5.0.
Читати більше

В рамках Європейського тижня місцевої демократії Патрульна поліція України та Асоціація УМДПЛ обговорювали зі студентами їхні права під час спілкування з поліцією та що чекає
на людину, яка перейшла межу закону. Серія семінарів-тренінгів «Молодь має права» відбулися 19-21 вересня 2017 року у
Києві за підтримки Управління молоді та спорту ДОНМС м.
Києва.
Слухачами стали студенти Національного авіаційного універ-

ВІДВІДУВАЧІ ГОГОЛЬFEST 2017 ПРОЙШЛИ
ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ОСНОВ СПІЛКУВАННЯ З
ПОЛІЦІЄЮ
9-10 вересня у рамках Міжнародного фестивалю сучасного
мистецтва ГогольFest у Києві
гості зони НУО GROWMADA
перевірили свій рівень готовності до спілкування із
поліцією та дізналися, як покращити результат. Асоціація
УМДПЛ підготувала тест, який складався з 10 запитань, спрямованих перевірити знання ваших прав під час спілкування з
поліцейськими у конкретних життєвих ситуаціях.
Читати більше

ситету, Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова, Київського університету ринкових відносин та
Київського університету права НАН України.
Жваву дискусію викликав показ першої стрічки відеопроекту «Життя за ґратами». Ксенія Кравцова, режисер стрічки та
керівник творчої студії Real Stories Production, розповіла студентам про зйомки стрічки у Роменській виправній колонії та
Сумському слідчому ізоляторі.
Читати більше
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МОНІТОРИНГОВА КАМПАНІЯ
СЕРГІЙ ПЕРНИКОЗА: «ВИПАДКИ КАТУВАННЯ
У ПОЛІЦІЇ ПОВИННІ РОЗСЛІДУВАТИСЬ
НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ» (ВІДЕО)
Про це заявив Сергій
Перникоза, координатор
моніторингових кампаній
«Поліція під контролем»
Асоціації УМДПЛ, під
час брифінгу учасників
Національного
превентивного механізму (НПМ)
в Українському кризовому медіа-центрі. Захід був організований 27 липня 2017
року Центром інформації про права людини у партнерстві з
Уповноваженим ВРУ з прав людини та Асоціацією УМДПЛ
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Читати більше

«ПОЛІЦІЯ В ОБ’ЄКТИВІ»: ГРОМАДСЬКІ
МОНІТОРИ ЗАФІКСУВАЛИ ПРОГРЕС У РОБОТІ
ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ (ВІДЕО)
Після серії тренінгів «Громадський моніторинг правоохоронних органів: «Оцінюємо відкритість» монітори Асоціації УМДПЛ продовжують спостерігати за роботою відділів
поліції. У рамках Всеукраїнського флешмобу «Поліція в

об’єктиві» активісти зняли на відео свій візит до Павлоградського міського відділу ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Читати більше та переглянути відео
Також монітори Асоціації УМДПЛ зняли на відео свій візит
до Тернопільського відділення поліції Головного управління
Національної поліції. «Своїми діями ми спонукаємо тернопільську поліцію ставати більш відкритою до людей» – зазначив Володимир Шевченко.
Читати більше та переглянути відео
Флешмоб «Поліція в об’єктиві», розпочатий редактором
Інтернет-альманаху «Антидот», з метою проілюструвати,
що будь-який громадянин має право взяти поліцейських
«під відеоприціл» без жодних спеціальних дозволів.

АЙСБЕРГ В ОКЕАНІ РЕФОРМ: ЕКСПЕРТИ
ПРЕЗЕНТУВАЛИ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ПРАВ
ЛЮДИНИ
Два роки тому Асоціація
УМДПЛ долучилась до Громадської платформи моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав
людини. У межах спільної
роботи організація взяла на
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себе зобов’язання системного
моніторингу виконання відповідальними органами влади Плану дій до Національної
стратегії у сфері прав людини,
про що регулярно звітує під
час тематичних публічних заходів.
5 вересня 2017 року у Києві під час презентації результатів
аналізу імплементації Стратегії Іван Юрчик, експерт Асоціації УМДПЛ, окреслив окремі аспекти забезпечення ефективного розслідування злочинів, пов’язаних із катуваннями,
жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність,
поводженням чи покаранням.
Читати більше

АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ПРЕЗЕНТУВАЛА ПРОМІЖНІ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
29 вересня під час конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної
інформації» експерти Асоціації УМДПЛ, представник Секретаріату Уповноваженого
ВРУ з прав людини Валентина
Кумеда, Управління з питань
дотримання права на інфор-

мацію та представництва в Конституційному Суді України, а також співробітники поліції та регіональні монітори,
детально обговорювали презентовані проміжні результати
моніторингу рівня забезпечення доступу до публічної інформації Національною поліцією України, визначали проблеми, що призвели до таких результатів, а також шляхи їх
подолання.
Читати більше

ЕКСПЕРТНА ГРУПА «ПОЛІЦІЯ
ПІД КОНТРОЛЕМ»
ОПУБЛІКОВАНО ДРУГИЙ ВИПУСК
ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО
РЕФОРМУ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
(ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2017)
Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів
правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам
у кримінальному, кримінальному
процесуальному законодавстві.
Над другим випуском працювала
команда Експертної групи: Марина Цапок, Євген Крапивін та Сергій Баглай.
Нагадаємо, що починаючи з берез-

Інформаційний бюлетень Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів / липень-вересень 2017 / umdpl.info

ня цього року ми інформуємо суспільство, експертне середовище та міжнародні інституції про стан реформування органів
правопорядку та сфер їхньої діяльності.
Читати більше
Завантажити українською мовою (UA)
Завантажити англійською мовою (EN)

ЕКСПЕРТНА ГРУПА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОТІ
МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРАВА
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ТОЧКА ВІДЛІКУ»
Євген Крапивін, Вадим Пивоваров та Іван Юрчик взяли участь
у міжнародній конференції
«Права людини в Україні: точка
відліку», що відбулася у Києві
5-6 липня 2017 року. Експерти обговорювали результати
опитування держслужбовців,
суддів та поліцейських щодо їх розуміння та ставлення до прав
людини. У підсумку опитування «Що українці знають і думають про права людини» вказує на розмите уявлення поліцейських про права людини. Більшість із них на ціннісному рівні не
усвідомлюють, що порушення правових механізмів заборонено
та призводить до конкретної юридичної відповідальності.
Читати більше

ЕКСПЕРТИ З КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО
ПРОСТОРУ ДОСЛІДИЛИ СИТУАЦІЮ З
МИРНИМИ ЗІБРАННЯМИ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ
ПРАКТИКАМИ
У рамках Міжнародної конференції ОБСЄ «Human Dimension
Implementation Meeting (HDIM)» 12 вересня 2017 року у Варшаві експерти презентували результати дослідження «Свобода
мирних зібрань на пострадянському просторі. Білорусь, Молдова, Росія, Україна 2016-2017 роки».
Звіт, підготовлений Експертною групою «Поліція під контролем», є результатом спільної роботи аналітика групи Сергія
Баглая (Україна), Павла та Олександра Постики, Promo-LEX
(Молдова), Олексія Козлова, Московська Гельсинська Група
(Росія) та Дмитра Черниха, Білоруський Гельсинський Комітет
(Білорусь).
У матеріалах представлені основні тенденції реакцій влади та
органів правопорядку на виступи громадян у цих країнах.
Читати більше
Завантажити звіт російською мовою
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ЄВГЕН КРАПИВІН ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ
ВИДАННЯ «РЕФОРМИ ПІД МІКРОСКОПОМ»
«Реформи під мікроскопом» – друге видання одноіменної серії
коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ», в якому експерти РПР аналізують основні завдання, що
стоять перед Україною на шляху інституційних, економічних і
соціальних реформ, а також оцінюють стан їх нормативно-правового забезпечення та імплементації протягом останнього року
(інформація у 2-гому виданні станом на квітень 2017 року).
Розділ, присвячений реформі органів правопорядку, написаний
нашим експертом, юристом Євгеном Крапивіним.
Читати більше

ЄВГЕН КРАПИВІН: РЕФОРМА КРИМІНАЛЬНОГО
БЛОКУ ПОЛІЦІЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
(ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 7 ЛИПНЯ 2017)
У статті експерт Групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін зазначає, що без якісних реформ в інших сферах – прокуратурі, запровадження кримінальних проступків, перетворення кримінальної статистики на дієвий інструмент тощо
– результат від об’єднання функції слідчого та оперативного
працівника дасть просто нульовий результат. Читати більше

СЕРГІЙ БАГЛАЙ: ДІЯТИ СИЛОЮ НЕ МОЖНА
ДУМАТИ. ПОЛІЦЕЙСЬКА ТАКТИКА ПІД ЧАС
ПРОТЕСТІВ (ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, №29)
У своїй статті Сергій Баглай, аналітик Експертної групи зазначає, що сумнозвісні події в місті Дніпрі 9 травня спонукали

керівництво відомства переосмислити способи, якими воно
може працювати з протестувальниками. Проте чи відповідають окреслені стратегії реальним практикам рядових поліцейських, і чому тільки тепер про це почали говорити у МВС?
Читати більше

АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ №6556: НАЦГВАРДІЯ
ОТРИМАЄ ПОВНОВАЖЕННЯ З САМОСТІЙНОЇ
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Аналітик групи «Поліція під контролем» Сергій Баглай виклав
своє бачення загроз для прав людини, які містить законопроект №6556. Згідно нього Нацгвардії надаються повноваження
з самостійної охорони громадського порядку (самостійно патрулювати вулиці, складати адмін. протоколи, виносити постанови і так далі за куріння, розпиття алкоголю або дрібну
крадіжку (список неповний).
Читати більше

ІНТЕРВ’Ю З ЕКСПЕРТОМ ГРУПИ ЄВГЕНОМ
КРАПИВІНИМ: ПІАР-ПРОЕКТ «МОЯ НОВА
ПОЛІЦІЯ» НЕ ВИПРАВДАВ ЗАВИЩЕНІ
ОЧІКУВАННЯ (POLITEKA, 5 ЛИПНЯ 2017 РОКУ)
В інтерв’ю Євген Крапивін ділиться своїми думками щодо реформи поліції в контексті її роботи за два роки, з часу ухвалення Радою закону «Про Національну поліцію».
Читати більше
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ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ
В’ЯЗНИЦЯ В УКРАЇНІ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ І ЩО
ВАРТО ЗМІНИТИ В СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАНЬ (ВІДЕО)
Олександр Федорук, керівник
програми «Права людини за
ґратами», взяв участь у дискусії «Пенітенціарна система в
Україні: принципи, механізм,
альтернативи», що відбулася у
рамках дискусійно-виставкового проекту «Місця несвободи»
1 липня у Центрі візуальної культури.
Читати більше та переглянути відео дискусії

ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ: ВСЕ ПРО
«ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ҐРАТАМИ»
У матеріалі наведено відповіді на
запитання щодо
посібника «Пенітенціарна система та права людини», сайту та
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тенціарну систему та права людини за ґратами, розроблених
у рамках діяльності програми «Права людини за ґратами»
Асоціації УМДПЛ.
Читати більше

РОБОЧА ГРУПА ПРОЕКТУ «ПАСПОРТ
РЕФОРМИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ»
РОЗПОЧАЛА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
19 липня у Києві відбулася перша сесія робочої групи проекту «Паспорт реформи пенітенціарної системи».
Учасники заходу ознайомилися з концепцією та обговорили пропозиції з удосконалення
стратегічного плану проекту.
Представниками від Асоціації УМДПЛ були Вадим Пивоваров та Олександр Федорук. Читати більше
Під час другої сесії, що відбулася 4 серпня у Києві, учасники
робочої групи визначили операційні цілі та завдання. Члени
команди проекту поділилися
на три підгрупи за стратегічними напрямками: безпека, права
людини та реінтеграція. Після плідного обговорення учасники представили результати
напрацювань. Робота сесії була побудована за методологією
управління, орієнтованого на результати. Читати більше
дини

СПІВРОБІТНИКИ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ООН
З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: «ОСОБИ,
ПОЗБАЛЕНІ ВОЛІ, ПОКАРАНІ УВ’ЯЗНЕННЯМ, А
НЕ КАТУВАННЯМ»
19 липня Асоціація УМДПЛ спільно з Моніторинговою
місією ООН з прав людини в Україні провели інформаційне
заняття «Запобігання актам катування, жорстокого та такого, що принижує гідність поводження і покарання у системі
захисту прав людини ООН» у Білоцерківському центрі
підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України.
Практичну частину заняття модерував Сергій Перникоза,
координатор моніторингових кампаній «Поліція під контролем» Асоціації УМДПЛ. Працівники пенітенціарної системи моделювали конкретні кейси вирішення проблем у разі
виникнення випадків катування у даних установах.
Читати більше

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРУК ВЗЯВ УЧАСТЬ В
УЧБОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗБОРАХ З
НАЧАЛЬНИКАМИ СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРІВ
10-11 серпня, на базі Харківської установи виконання покарань № 27, відбулися учбово-методичні збори з начальниками слідчих ізоляторів Міністерства юстиції України.
Дводенні збори мали на меті показати основні результати
проведеної вищезазначеною пенітенціарною установою
роботи, спрямованої на покращення умов несення служби
персоналом та умов тримання осіб, узятих під варту, і засуджених, обмін позитивним досвідом діяльності та обговорення проблемних питань, що призводять до системних
порушень прав людини. До зборів долучився Олександр Федорук, керівник програми «Права людини за ґратами» Асоціації УМДПЛ.
Читати більше
Другого дня зборів, під
час обговорення організації оперативно-службової
діяльності слідчих ізоляторів, Олександр Федорук
виступив з доповіддю «Організація діяльності СІЗО
через призму дотримання
прав людини». Правозахисник звернув увагу на місце та роль керівника СІЗО у взаємодії з місцевими органами влади, до обов’язків яких також
входить контроль за дотриманням прав людини. Наприкінці
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виступу Олександр передав начальникам 29 слідчих ізоляторів (установ виконання покарань) примірники правового посібника «Пенітенціарна система та права людини» та
візитівки з посиланням на електронну та мобільну версію
посібника.
Читати більше

РОБОТА ГРОМАДСЬКОСТІ: АМНІСТІЯ БУДЕ
7 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про
амністію в 2016 році», підписаний президентом України Петром Порошенко. Закон передбачає повне або часткове зняття
кримінальної відповідальності з представників найбільш незахищених категорій, які скоїли злочини невеликої тяжкості.
До роботи над прийняттям цього закону долучився Олександр Федорук, керівник програми «Права людини за ґратами» Асоціації УМДПЛ.
Читати більше

2017 року поблизу Києва. Результати своєї роботи монітори обговорювали спільно з Уповноваженим з прав людини
та представниками міжнародних інституцій. Учасники Форуму також формували спільне бачення розвитку НПМ, в
результаті чого було виокремлено 6 основних кроків на найближчий період.
Окрім того, організатори події оголосили імена найкращих
представників Національного превентивного механізму. Вадим Пивоваров та Сергій Перникоза отримали нагороди у
номінації «Локомотиви змін».
Читати більше

ІНШІ НОВИНИ
ФОРУМ НПМ: УЧАСНИКИ ОБ’ЄДНАЛИСЯ
ЗАДЛЯ СПІЛЬНОЇ МЕТИ
Команда Асоціації УМДПЛ долучилася до підбиття підсумків діяльності Національного превентивного механізму під
час 5 Форуму моніторів НПМ, який відбувся 7-10 вересня

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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