Звіт Асоціації УМДПЛ
2017 рік

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності
правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) — неурядова правозахисна
організація, що здійснює системний всеукраїнський моніторинг
дотримання прав людини та основоположних свобод у діяльності
правоохоронних органів.
Місією Асоціації УМДПЛ є забезпечення дотримання прав та свобод
людини у роботі правоохоронних органів шляхом розвитку дієвого
громадського контролю.
Організацію створено після розформування Управління моніторингу
дотримання прав людини в системі МВС України, яке існувало в
2008-2010 роках.
Ми працюємо за такими напрямами:
• Експертно-аналітичний напрям
• Розвиток громадського контролю
• Просвітництво
• Пенітенціарний напрям.
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СПЕЦПРОЕКТИ:
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НАША КОМАНДА
Асоціація УМДПЛ має багаторічний досвід роботи в галузі
моніторингу дотримання прав людини, а також власний пул
експертів, які беруть участь у роботі консультативно-дорадчих
органів та міжвідомчих експертних груп.
Експерти Асоціації УМДПЛ долучаються до розробки численних
змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
правоохоронних органів та є співавторами законопроектів,
розробниками низки тренінгів, майстер-класів, посібників,
аналітично-методичних матеріалів, науково-практичних
видань тощо.
Загальна кількість регіональних осередків Асоціації
УМДПЛ в Україні на сьогодні складає 17.
В центральному офісі працює 12 осіб.
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
На сьогодні в Асоціації УМДПЛ створено 17 осередків, що охоплює більшість
регіонів України. Вищим керівним органом Асоціації є щорічні загальні збори,
які затверджують фінансові та загальні звіти, обирають склад та голову
правління, ревізійну комісію і спостережну раду. Річні загальні збори
також обговорюють питання, що стосуються стратегії розвитку організації.
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РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Напрямом передбачено:
• виявлення існуючих недоліків у системі МВС та Національної поліції;
• запровадження нових стандартів щодо дотримання прав людини при взаємодії
з правоохоронними органами;
• систематизацію проведення моніторингів;
• розвиток мережі моніторів, що беруть участь у моніторингових візитах;
• підвищення громадської активності в галузі контролю за діяльністю поліції;
• впровадження отриманих результатів;
• вплив на зміни законодавства/нормативно-правових актів МВС та Національної поліції;
• популяризація ідеї громадського контролю за діяльністю поліції

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ НАПРЯМ
Напрямом передбачено:
• здійснення тематичних, комплексних досліджень стану дотримання прав
людини в діяльності української поліції, надання висновків та пропозицій
зацікавленим органам влади;
• написання аналітичних публікацій для ЗМІ та сайту police-experts.info;
• надання коментарів та поправок до законопроектів, участь у робочих групах;
• надання коментарів ЗМІ щодо ключових подій у сфері діяльності поліції;
• участь та організація тематичних круглих столів, конференцій, тренінгів тощо.
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ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ НАПРЯМ
Напрямом передбачено:
• налагодження та здійснення системної комунікації з органами 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 обізнаності громадян та осіб, які перебувають
за ґратами;
• підтримку діяльності НПМ: сприяння інформаційному обміну, зокрема, з використанням o
нлайн-майданчиків. Участь у візитах до установ МВС та МЮ з метою здійснення громадського
контролю за дотриманням прав осіб, які перебувають у цих установах;
• організацію та проведення навчання з питань ефективності візитів до установ МВС та МЮ,
підвищення базового рівня моніторів НПМ.

ПРОСВІТНИЦТВО
Напрямом передбачено:
• розробку та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів про права людини в діяльності
правоохоронних органів;
• проведення навчальних заходів різного типу;
• підвищення рівня правової освіти та свідомості серед населення.
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СПЕЦПРОЕКТИ:

СПЕЦПРОЕКТИ:
Антидот – це інтернет-альманах Асоціації УМДПЛ, що містить добірку інформації з критичним
поглядом на правоохоронну систему України;
Порадник «Поліція під контролем» - це безкоштовний мобільний додаток, що містить
актуальну правову інформацію про те, як поводитись з поліцейськими у різних життєвих
ситуаціях, як уникнути конфлікту чи захистити свої права під час спілкування з правоохоронцями. Завантажити порадник можна на сайті policeundercontrol.org. Там також можна знайти
кнопки для завантаження мобільного додатку власникам операційних систем Android та iOS
або самостійно знайти додаток в Google Play/iTunes.
Порадник «Права людини за ґратами» - це правовий посібник, що складається з 23 розділів
та розкриває правові основи роботи пенітенціарних установи та права людей, які там перебувають. Порадник має веб-версію на сайті prisonrights.info, а також у форматі мобільного
додатку. Безкоштовно завантажити його для операційної системи Android можна на
Google Play за посиланням.
Real Stories Production - студія, що спеціалізується на створенні документальних та
анімаційних фільмів, а також організації культурних подій з метою винесення на
обговорення гострих соціальних тем мовою мистецтва. Переглянути відео можна на сайті
realstoriesproduction.com
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ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Проведення всеукраїнських моніторингових кампаній
Асоціація УМДПЛ продовжує проведення громадських кампаній моніторингу
діяльності правоохоронних органів, мета яких – виявити сильні та слабкі сторони у
роботі нової поліції, привернути увагу громадськості, Національної поліції України та
МВС до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями і спонукати до поліпшення
ситуації.
13-20 січня 2017 року відбулася моніторингова кампанія з метою перевірки, наскільки робота патрульної поліції відповідає новим
вимогам Закону України про Національну поліцію, які набрали чинності 1 січня 2017 року. Під час моніторингу були виявлені
випадки, що свідчать про труднощі зйомки у приміщеннях поліцейських відділків, відсутність нагрудних знаків та одягу встановленого зразка. Це в свою чергу може створювати проблеми з ідентифікацією поліцейського. Це стало поштовхом до проведення
всеукраїнського флешмобу «Поліція в об’єктиві» – збору доказів про роботу поліції. Флешмоб розпочатий редактором Інтернет-альманаху «Антидот» з метою проілюструвати, що будь-який громадянин має право взяти поліцейських «під відеоприціл»
без жодних спеціальних дозволів. Це – фактично збір відеодоказів порушень або позитивних змін у роботі поліції, що сприятиме
ефективному громадському контролю роботи правоохоронців. До акції долучилися активісти Черкас, Києва, Харкова, Одеси,
Дніпра, Тернополя та інших міст України. Відео з результатами їхнього моніторингу опубліковані на сайті Асоціації УМДПЛ.
19 квітня в Одесі на прес-конференції, місцеві активісти оголосили перші результати моніторингової кампанії «Поліція під
контролем». За півтора місяці було перевірено всі 9 відділів і відділень поліції та Управління патрульної поліції міста Одеси. На
основі отриманих фактів було визначено 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.
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ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ
Асоціація УМДПЛ презентувала сайт «Рейтинг поліції» (copwatch.in.ua), створений з метою підсилити механізми громадського контролю за діяльністю поліції. Після періоду тестування кожен матиме можливість отримати об’єктивну та візуалізовану
інформацію про ефективність роботи правоохоронних органів в Україні. Мапа буде містити інформацію про відділки та відділення поліції з описом виявлених недоліків та оцінкою відповідно до чітких критеріїв ефективності роботи поліції. Сайт
наповнюють регіональні монітори Асоціації УМДПЛ, які пройшли спеціальну підготовку. Моніторингова кампанія «Поліція під
контролем» передбачає проведення системного моніторингу роботи поліції силами всеукраїнської мережі громадських
моніторів. Вже цього року у всіх обласних центрах пройшли моніторингові візити у відділки поліції і результати будуть відображені на сайті.
Також Асоціація УМДПЛ в рамках діяльності
Експертно-аналітичного напряму та
Моніторингової кампанії «Поліція під
контролем» розпочала проект «Моніторингова кампанія відкритості Національної поліції в
рамках Омбудсман+». 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.
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Два роки тому Асоціація УМДПЛ долучилась до Громадської платформи
моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини. У межах
спільної роботи організація взяла на 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 у Києві експерти презентували результати моніторингу Національної
стратегії у сфері прав людини. 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.

З квітня 2017 року Асоціація УМДПЛ здійснювала моніторинг 151 установ
Національної поліції України. Їхня робота оцінювалась відповідно до адаптованої
«Методології оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації
суб’єктами владних повноважень», яку розробили громадські експерти у
співпраці з Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини у 2016 році.
29 вересня Асоціація УМДПЛ презентувала проміжні результати моніторингу
рівня забезпечення доступу до публічної інформації Національною
поліцією України.
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СПЕЦПРОЕКТИ:

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАНЬ АКТИВІСТІВ

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, участь в яких взяло понад 100 осіб. 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.
Моніторингові візити до місць несвободи у системі МВС в рамках реалізації Національного превентивного механізму (НПМ) за
моделлю «Омбудсман+».
Представники Асоціації УМДПЛ продовжують брати участь у спільних візитах до місць несвободи разом із працівниками
Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини в рамках реалізації НПМ за моделлю «Омбудсман+». Завдяки регіональним
координаторам такі візити проводяться на постійній основі по всій території України.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО
СПЕЦПРОЕКТИ:
КОНТРОЛЮ У СУСПІЛЬСТВІ
Робота сайту Асоціації УМДПЛ та присутність у соціальних мережах

Сайт Асоціації УМДПЛ висвітлює діяльність організації в межах 4 напрямів:
Розвиток громадського контролю, Експертно-аналітичний напрям, Пенітенціарний напрям, Просвітництво, а також 4 спецпроектів: Антидот, Порадник «Поліція
під контролем», Порадник «Права людини за ґратами», Real Stories Production.
На сайті umdpl.info можна знайти ще більше корисної та актуальної інформації у
сфері дотримання прав людини правоохоронними органами: інформаційні права,
громадський контроль, моніторингові візити до поліцейських відділків, анімаційні
та документальні фільми про права людини, експертний аналіз ключових подій з
поліцією в Україні тощо.

Також опис організації представлено в мережевій енциклопедії Wikipedia. Асоціація УМДПЛ
регулярно розміщує інформаційні матеріали та
активно працює з аудиторією в соціальній
мережі Facebook. Завдяки цьому користувачі
легко знаходять інформацію про організацію,
долучаються до її діяльності та дізнаються
останні новини у сфері дотримання прав
людини. На власному каналі Асоціації УМДПЛ в
YouTube регулярно розміщуються тематичні
відео, які охоплюють діяльність організації.
Всі веб-ресурси Асоціації УМДПЛ наповнюються
актуальною та корисною інформацією, коментарями експертів, інфографікою тощо.

РОБОТА НАД СТВОРЕННЯМ
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ
15 березня 2017 року у Києві відбулась презентація відеопроекту «Життя за ґратами». Перша стрічка
відеопроекту «Покарання ув’язненням в Україні. Теоретичні основи та практика» знайомить глядача із
особливостями роботи тюремної системи, формальними нормами та реаліями життя людини за ґратами
на прикладі роботи Роменської виправної колонії та Сумського слідчого ізолятора. Основою першої
стрічки проекту став відеоматеріал студії Real Stories Production, створений за підтримки Державної
пенітенціарної служби України.

У квітні команда Real Stories Production розпочала зйомки нової
документальної стрічки про історію людини, засудженої до довічного позбавлення волі, який відбуває покарання у Роменській
виправній колонії Сумської області №56.
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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.

З 18 січня в Харківській області розпочався експеримент з інформування поліцейськими потерпілих, свідків та затриманих шляхом видачі
їм пам’яток. Щоб спільно звернути увагу на ці проблемні питання, представники громадських правозахисних організацій та УЗПЛ НПУ
підготували відеоролики для всіх учасників експерименту. Асоціація УМДПЛ долучилася до створення сценарію для таких роликів.
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СЕРІЯ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ
«ТИ І ПОЛІЦІЯ» ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
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. Переглянути серію можна за посиланням.
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СПЕЦПРОЕКТИ:

ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ НАПРЯМ
Асоціація УМДПЛ розробила сайт онлайн-порадника “Права людини за ґратами”: http://prisonrights.info/, що
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”.

Також до Міжнародного дня захисту жертв катувань було
розроблено безкоштовний мобільний додаток “Права
людини за ґратами”. Це мобільний путівник правових
знань для ув’язнених, засуджених, їх близьких і родичів
та осіб, які контактують з персоналом пенітенціарної
системи. Ресурс пояснює правові основи діяльності
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а
також надає інформацію про права осіб, які в них
перебувають. Власники операційних систем Android
можуть безкоштовно завантажити мобільний додаток
на Google Play за посиланням.
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Протягом 2017 року представниками Асоціації УМДПЛ було проведено
низку інформаційних занять у Білоцерківському центрі підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС України, а саме:
• 8 червня для начальників відділення соціально-психологічної
служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи в
установах виконання покарань ДКВС України в рамках навчального
курсу “Права людини в діяльності органів і установ виконання
покарань, національний превентивний механізм”;
• 15 червня для заступників начальників установ виконання покарань
та слідчих ізоляторів у рамках спеціалізованого курсу “Ефективний
пенітенціарний менеджмент” Білоцерківського центру підвищення
кваліфікації персоналу ДКВС України;
• 24 жовтня для лікарів медико-санітарних частин пенітенціарних
закладів, де учасники заходу провели аналіз основних вимог
міжнародних стандартів з охорони здоров’я та медичної етики в
пенітенціарних установах.
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СПЕЦПРОЕКТИ:

Олександр Федорук, керівник програми “Права людини за ґратами”, брав активну
участь у засіданнях робочої групи Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності та Міністерства юстиції України щодо реформування
пенітенціарної системи. За результатами зустрічей робоча група внесла низку
пропозицій до законопроекту “Про пенітенціарну систему України” щодо процесу
його підготовки.
Також експерт долучився до роботи над прийняттям Закону України «Про амністію в
2016 році», підписаний президентом України Петром Порошенко, що набув чинності
7 вересня 2017 року. Закон передбачає повне або часткове зняття кримінальної
відповідальності з представників найбільш незахищених категорій, які скоїли
злочини невеликої тяжкості.

У рамках дослідження “В’язниця очима в’язнів” Олександр Федорук опитав ув’язнених
чоловічих виправних закладів. Погляд на картину внутрішнього світу в’язниці був побудований на основі 5 ключових показників, а саме:
• повага до людської гідності;
• безпека;
• підтримка/допомога;
• справедливість;
• особистий розвиток.

Окрім того, Олександр Федорук брав участь у 2 сесіях робочої групи проекту «Паспорт
реформи пенітенціарної системи», був учасником учбово-методичних зборів з
начальниками слідчих ізоляторів, брав участь у дискусії «Пенітенціарна система в
Україні: принципи, механізм, альтернативи», що відбулася у рамках дискусіно-виставкового проекту «Місця несвободи» 1 липня у Центрі візуальної культури. В рамках
“Живої бібліотеки” експерт розповідав відвідувачам Міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA про тюремну систему зсередини.
Спільно з представниками профільного комітету Верховної Ради, Міністерства юстиції,
Державної кримінально-виконавчої служби України та правозахисниками Олександр
Федорук взяв участь в інспекційному візиті у Львівській установі виконання покарань
№19.
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ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦПРОЕКТИ:
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА
АСОЦІАЦІЇ
УМДПЛ
ДІЯЛЬНІСТЬ
АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
У 2017 році експерти групи “Поліція під контролем” продовжили свою роботу в межах Експертно-аналітичного
напряму Асоціації УМДПЛ.
Експерти брали активну участь у дискусіях, брифінгах, обговореннях, круглих столах та робочих групах щодо
проблематики законодавства про адміністративну відповідальність, конкурсу на посаду Голови Нацполіції, порядку оцінки рівня довіри до поліції, очікувань громадськості від Нацполіції, динаміки забезпечення права на мирні
зібрання поліцією, кримінального процесуального законодавства, створення Державного бюро розслідувань
тощо. Зокрема, Експертна група брала участь у зустрічі IV парламентсько-громадської платформи, присвяченій
реформі кримінального блоку поліції.
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Протягом року було подано низку поправок до законопроектів, що
стосуються діяльності поліції - проект Закону про дисциплінарний
статут Нацполіції, проект закону про заочне засудження та інші.
Зокрема, народні депутати подали до Верховної Ради розроблені
експертами Асоціації УМДПЛ законопроекти ідентифікації
поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

У лютому аналітик Асоціації
УМДПЛ Михайло Каменєв
виграв стратегічну справу у
Верховному Суді України щодо
питання сплати судового
збору в окремій категорії справ.
Відтепер оскарження
постанов у справах про
адміністративні правопорушення, винесених поліцейськими,
безкоштовне.
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Команда Експертно-аналітичного напряму Асоціації УМДПЛ брали участь у міжнародних конференціях, зокрема:
“Права людини в Україні: точка відліку” (липень, м. Київ), “Кримінальний процесуальний кодекс України: проблема застосування і перспективи удосконалення” (листопад, м. Київ), “OSCE Parallel Civil Society Conference 2017”
(грудень, м. Відень, Австрія), а також у міжнародній конференції ОБСЄ “Human Dimension Implementation
Meeting (HDIM)” (вересень, м. Варшава, Польща), де 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.
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Спільно з Центром політико-правових реформ, з 4 по 15 грудня було проведено онлайн-анкетування на тему бачення
майбутнього Державного бюро розслідувань (ДБР) та очікувань від його роботи. В опитуванні взяло участь понад 40
фахових експертів та 100 представників громадськості. Результати було представлено 19 грудня під час круглого столу.
20 грудня результати опитування було представлено на круглому столі за участі директора ДБР Романа Труби.
Учасники обговорили майбутнє ДБР в контексті очікувань та домовились про подальшу співпрацю.
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СПЕЦПРОЕКТИ:

Експерти Асоціації УМДПЛ
запровадили 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 у сфері реформування
органів правопорядку. Бюлетень видається раз на
два місяці починаючи з 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. Бюлетень розповсюджується серед
міжнародних інституцій, українських НУО,
парламентарів та інших осіб, зацікавлених у і
нформації про реформи в Україні. Протягом
року вийшло 4 випуски бюлетеня. Переглянути
випуски можна в онлайн-бібліотеці на сайті.
Підписатися на розсилку нових випусків
можна за посиланням.
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ПУБЛІКАЦІЇ ТА ІНШІ АНАЛІТИЧНІ
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦПРОЕКТИ:
АСОЦІАЦІЇ
УМДПЛ
МАТЕРІАЛИ,
ПІДГОТОВЛЕНІ
ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

ПРОТЯГОМ РОКУ АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ВИДАЛА ТАКІ МАТЕРІАЛИ У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ ПОЛІЦІЄЮ ТА ПЕРСОНАЛОМ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ:
Науково - практичні видання:
• “Права людини у діяльності української поліції - 2016” Завантажити
• “Забезпечення доступу до публічної інформації в Національній
поліції України: проміжний звіт за результатами моніторингової
кампанії відкритості Національної поліції в рамках Омбудсмен+
станом на вересень 2017 року” Завантажити
• Звіт за результатами опитування “Державне бюро розслідувань:
пріоритети роботи”: грудень 2017 Завантажити
• “Свобода мирных собраний на постсоветском пространстве: отчет.
Беларусь, Молдова, Россия и Украина. 2016-2017 гг.” Завантажити
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ПУБЛІКАЦІЇ ТА ІНШІ АНАЛІТИЧНІ
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦПРОЕКТИ:
АСОЦІАЦІЇ
УМДПЛ
МАТЕРІАЛИ,
ПІДГОТОВЛЕНІ
ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

ПРОТЯГОМ РОКУ АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ ВИДАЛА ТАКІ МАТЕРІАЛИ У СФЕРІ ДОТРИМАННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ ПОЛІЦІЄЮ ТА ПЕРСОНАЛОМ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ:
Практичні посібники:
• “Пенітенціарна система та права людини:
правовий посібник” Завантажити

Практичні порадники:
• “Підлітку про поліцію”
Завантажити
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Окрім того, опубліковано 4 випуски інформаційного
бюлетеня про реформу органів правопорядку в
Україні, присвяченого перебігу реформи зазначених органів, насамперед, поліції, прокуратури,
Державного бюро розслідувань та змінам у
кримінальному, кримінальному процесуальному
законодавстві.

62
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Протягом року було опубліковано понад 20
аналітичних публікацій експертів Асоціації
УМДПЛ, присвячених реформуванню органів
правопорядку, проблемам кримінальної
юстиції тощо. Аналітика публікувалась у таких
виданнях як Дзеркало тижня, Обозрєватель,
Українська правда, “Юрист&Закон” та інших.

Також експерти надали понад 100
оперативних коментарів щодо
резонансних подій, пов’язаних із
поліцією, прокуратурою, правами
людини тощо. Експерти є частими
гостями з тематичних сюжетів на
національних телеканалах 5 канал, 1+1, UA.Перший, ICTV,
Громадське телебачення, ЗіК,
Магнолія-ТВ, Київ та інші.
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Асоціація УМДПЛ оновлює мобільний додаток “Поліція під контролем” —
policeundercontrol.org відповідно до змін у законодавстві. Додаток можна
безкоштовно завантажити в Google Play та іTunes.
Також з метою вдосконалення роботи правоохоронних органів експертами
Асоціації було підготовлено та передано керівництву МВС рекомендації
за результатами виявлених порушень під час проведення
Моніторингової кампанії “Поліція під контролем”.
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ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦПРОЕКТИ:
ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ
АСОЦІАЦІЇ
УМДПЛ
ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ
Експерти Асоціації УМДПЛ входять до
низки консультативно-дорадчих органів
та беруть участь у роботі різноманітних
експертних груп при органах
державної влади.
Серед них можна виділити:
• Експертна рада з питань реалізації Національного
превентивного механізму при Представникові
Уповноваженого з питань реалізації Національного
превентивного механізму;
• Робоча група при Комітеті Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо напрацювання системних змін
до Кримінального процесуального кодексу України;
• Робоча група Підкомітету з питань реформування
пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації;
• Експертна рада з питань реформування органів
правопорядку Реанімаційного пакету реформ.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2017 року представники Асоціації УМДПЛ брали
активну участь у міжнародних конференціях, робочих
зустрічах та інших заходах, спрямованих на захист
прав людини та основоположних свобод.

6-7 червня - участь в міжнародній конференції
Коаліції «Ініціативна група з прав людини в
Криму» в місті Вільнюс (Литва)
11-14 вересня - участь в міжнародній конференції
з людського виміру БДІПЛ-ОБСЄ, організація
спеціального сайд-івенту з питань свободи мирних
зібрань на пострадянському просторі (Польща)
4 -7 грудня - участь у Паралельній конференції
Платформи солідарності організації країн регіону
ОБСЄ в місті Відень (Австрія)
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ІСТОРІЯ
Протягом 2005-2010 рр. Міністерство внутрішніх справ України
за сприяння неурядових організацій створило три інституції,
важливих для встановлення громадського контролю над
діяльністю міліції та її відповідності міжнародним
стандартам у сфері прав людини.
До зазначених інституцій належали:
• мобільні групи з моніторингу спецустанов МВС (ізолятори тимчасового тримання, кімнати для доставлених, приймальники-розподільники для дітей) як прототип національного превентивного механізму
протидії тортурам (з 2004);
• громадська рада із забезпечення прав людини при МВС і його регіональних управліннях (з 2005);
• Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (УМДПЛ).
Це був унікальний підрозділ для України, що з 2008 по 2010 роки виконував, по суті, функції
Поліцейського Омбудсмана.
Діяльність зазначених інституцій, незважаючи на опір “старої гвардії” з числа керівників підрозділів,
забезпечила прозорість роботи органів внутрішніх справ.
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Після зміни українського Уряду в березні 2010 року ставлення МВС до дотримання прав людини суттєво змінилося.
Одним з перших рішень нового Міністра МВС було скасування Управління моніторингу дотримання прав людини,
працівники якого були звільнені в найкоротші строки і всупереч всім нормам трудового законодавства.
У цій ситуації активісти правозахисних організацій спільно з працівниками колишнього Управління вирішили
сформувати спеціалізований сектор громадського контролю за правоохоронними органами. Головним “двигуном”
цього процесу стала нова всеукраїнська неурядова організація “Асоціація українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів“, створена в червні 2010 року з числа колишніх працівників Управління.
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Лише за перші півтора року існування Асоціації УМДПЛ налагодила роботу у сфері громадського контролю діяльності правоохоронців —
заручилась підтримкою широкого кола партнерських 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 представлені громадськості та передані до МВС України.
Окрім того, Асоціація розвиває інші напрями
роботи, пов’язані із громадським контролем,
такі як ведення просвітницької роботи про
взаємодію поліції із громадянами серед журналістів, активістів громадських організацій,
студентів тощо, експертну оцінку нормативних документів, що регулюють діяльність
правоохоронних органів, а також інші
напрямки в цій галузі.
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З кінця 2012 року в Україні почав роботу Національний превентивний механізм (НПМ) протидії катуванням за моделлю
«Омбудсман+», створений на базі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. НПМ створений
відповідно до ратифікованого Україною Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших видів жорстокого поводження. Механізм покликаний шляхом регулярних візитів до місць несвободи запобігти катуванням утримуваних там осіб.
У межах діяльності НПМ Асоціація УМДПЛ бере участь у підготовці 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 УМДПЛ також постійно беруть участь у таких візитах. Так, робота в
рамках Національного превентивного механізму стала одним із пріоритетних напрямків Асоціації УМДПЛ.
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Традиційною стала кампанія моніторингу
поліції «Поліція під контролем», що має на
меті виявити наявні недоліки в діяльності
Національної поліції. Окрім того, Асоціація
УМДПЛ регулярно здійснює моніторинг
територіальних установ Національної поліції
України на предмет дотримання права на
доступ до публічної інформації. Результати
проведення кампаній обговорюються 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 підвищити
рівень громадського контролю за діяльністю
поліції.

35

Наскрізним напрямом діяльності організації є
проведення правопросвітницьких та навчальних
заходів. Їх мета полягає у тому, щоб шляхом
розповсюдження інформаційно-просвітницьких
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 з собою практичні
поради, як поводитись під час спілкування з
поліцією у тих чи інших життєвих ситуаціях.
Асоціація УМДПЛ бере активну участь у
реформуванні поліції: починаючи від участі у
роботі атестаційних та поліцейських комісій,
написання аналітичних матеріалів на тему
реформи поліції і закінчуючи нормотворчою
діяльністю як на законодавчому рівні, так і
на рівні відомчих наказів.
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ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ В ЦИФРАХ
Асоціацією УМДПЛ протягом року:
• Було проведено понад 35 лекцій, тренінгів, майстер-класів та інформаційних
занять на тему дотримання прав людини в діяльності поліції, зокрема 10
тренінгів для підлітків на тему спілкування з поліцією, 4 семінари-тренінги
спільно з патрульною поліцією «Молодь має права», 4 дводенні тренінги “
Громадський моніторинг правоохоронних органів: оцінюємо відкритість”, 3
тренінги у рамках кінофестивалю Docudays UA «Правила спілкування з поліцією»
у Хмільнику, Вінниці та Кривому Розі, 1 тренінг для дітей з притулку для неповнолітніх,
1 майстер-клас «Як пройти шлях від ідеї до готового документального фільму», 1 майстер
-клас для педагогів, 1 майстер-клас для учасників ФРІ-табору; 1 нформаційне заняття для заступників начальників
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, більше 30 круглих столів, прес-конференцій, семінарів, презентацій з
представниками органів влади, під час яких висвітлювалися проблеми діяльності органів Національної поліції та
Державної пенітенціарної служби, серед яких:
• круглий стіл “Права людини в діяльності української поліції - 2016: підбиття підсумків”,
• круглий стіл, присвячений презентації результатів онлайн-опитування "Державне бюро розслідувань: пріоритети
роботи"
• прес-конференція, присвячена презентації результатів перевірки виконання поліцією нових вимог законодавства в
частині ідентифікації,
• прес-конференція, присвячена оголошенню перших результатів моніторингової кампанії “Поліція під контролем”,
• презентація сайту “Рейтинг поліції” (copwatch.in.ua), який створений з метою підсилити механізми громадського
контролю за діяльністю поліції,
• презентація відеопроекту “Життя за ґратами”, до обговорення якого долучилися представники Офісу
Уповноваженого ВРУ з прав людини, Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України.
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ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ
АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ
Проекти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:
• Фонд Відкритого Суспільства- Будапешт
• Програма розвитку ООН в Україні
• Фонд Чарльза Стюарта Мотта
• ПАКТ

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та коаліцій:
• Освітній дім прав людини ehrh-ch.org.ua/index.php/uk
• Платформа “Громадянська солідарність” громадянського
суспільства країн-учасниць ОБСЄ, civicsolidarity.org

Партнерами в проектах Асоціації УМДПЛ протягом
року виступили 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
• Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД)
khisr.kharkov.ua
• Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ccl.org.ua
• Благодійний фонд “Восток-SOS”, vostok-sos.org

38

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК
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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

