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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

ПОТЕНЦІАЛ
           ОРГАНІЗАЦІЇ

Асоціація українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних ор-
ганів (Асоціація УМДПЛ) — неурядова правоза-
хисна організація, що здійснює системний всеу-
країнський моніторинг дотримання прав людини 
та основоположних свобод у діяльності правоох-
оронних органів.

Місією Асоціації УМДПЛ є за-
безпечення дотримання прав та 
свобод людини у роботі органів 
правопорядку шляхом розвитку 
дієвого громадського контро-
лю. Організацію створено піс-
ля розформування Управління 
моніторингу дотримання прав 
людини в системі МВС України, 
яке існувало в 2008-2010 роках.

Асоціація УМДПЛ має багаторічний досвід ро-
боти в галузі моніторингу дотримання прав лю-
дини, а також власний пул експертів, які беруть 
участь у роботі консультативно-дорадчих органів 
та міжвідомчих експертних груп, долучаються до 
розробки численних змін до нормативно-право-
вих актів, що регулюють діяльність органів пра-
вопорядку та є співавторами законопроектів, 
розробниками низки тренінгів, майстер-класів, 
посібників, аналітично-методичних матеріалів, 
науково-практичних видань тощо. Експерти асо-
ціації розробляють навчальні програми та про-
водять різноманітні просвітницькі заходи по всіх 
регіонах країни. Розвивають регіональну мережу. 
Наразі в кожному регіоні є представники асоціа-
ції або налагоджені партнерські стосунки з інши-
ми локальними організаціями. Загальна кількість 
регіональних осередків Асоціації УМДПЛ в Україні 
наразі складає 17. 



СТРУКТУРА
      ОРГАНІЗАЦІЇ

НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

СПЕЦПРОЕКТИ

• АНТИДОТ

• ПОРАДНИК “ПОЛІЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ”

• ПОРАДНИК “ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ГРАТАМИ”

• REAL STORIES PRODUCTION

• ІНТЕРНЕТ-АЛЬМАНАХ “ПРАВОПІЛЬ”

• РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

• ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ НАПРЯМ

• ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ НАПРЯМ

• ПРОСВІТНИЦТВО

• ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ

Вищим керівним органом Асоціа-
ції є щорічні загальні збори, які за-
тверджують фінансові та загальні 
звіти, обирають склад та голову 
правління, ревізійну комісію і спо-
стережну раду. Річні загальні збо-
ри 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 актив-
ності в галузі контролю за діяльні-
стю поліції;
• впровадження отриманих резуль-
татів;
• вплив на зміни законодавства/
нормативно-правових актів МВС та 
Національної поліції;
• популяризація ідеї громадського 
контролю за діяльністю поліції

У 2018 році Асоціація УМДПЛ спільно з організацією “Ра-
зом проти корупції” проводили моніторингову кампанію 
стосовно процесу видачі посвідчень водія “Дієві рішен-
ня задля мінімізації корупції при отриманні водійського 
посвідчення”. В ході моніторингу у листопаді проведено 
анонімне експрес-опитування, участь у якому взяло 60 осіб. 
Звівши результати опитування, а також проаналізувавши 
корупційні ризики чинних процедур складання іспитів, було 
представлено нову форму екзаменування, що передбачає 
впровадження низки технологічних новацій.
У 2019 році заплановано проведення 3 кампаній “Поліція 
під контролем”. 

В рамках проекту “Посилення ефективності Національно-
го превентивного механізму: моніторинг місць несвобо-
ди підвищеного ризику катувань”, було сформовано групу 
експертів, яка провела 9 робочих зустрічей з вироблення 
алгоритму та методології моніторингу. В результаті, отри-
маний алгоритм визначення місць несвободи з підвищеним 
ризиком катувань був презентований спільноті НПМ під час 
спеціалізованого тренінгу та застосований під час візитів 
до місць несвободи. Зібрана інформація була використа-
на для планування адвокаційних заходів з усунення ризику 
катувань в місцях несвободи, в яких здійснювались візити.

ПЛАНИ НА 2019 РІК:
• фокусування подальшої роботи групи експертів над питаннями катувань та умов, що до них 
можуть призвести;
• розробка нової, сфокусованої на виявлення катувань, карти спостережень, яка є універ-
сальної для всіх типів місць несвободи;
• продовження спільної, злагодженої роботи з представниками інших партнерських організа-
цій, яким небайдужа доля НПМу в майбутньому щодо процесу виявлення фактів катувань.
• проведення адвокаційних заходів з усунення ризику катувань в місцях несвободи, в яких 
здійснювались візити НПМ.



ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ НАПРЯМ

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:

• здійснення тематичних, ком-
плексних досліджень стану дотри-
мання прав людини в діяльності 
органів правопорядку, надання 
висновків та пропозицій зацікав-
леним органам влади;
• підготовка аналітичних публіка-
цій та policy-документів;
• надання коментарів та поправок 
до законопроектів, участь у робо-
чих групах;
• надання коментарів ЗМІ щодо 
ключових подій у сфері діяльності 
органів правопорядку;
• участь та організація тематич-
них круглих столів, конференцій, 
тренінгів тощо.

Протягом 2018 року експерти Асоціації УМДПЛ брали ак-
тивну участь в обговореннях, дискусіях, прес-конференціях, 
круглих столах, підготували низку змін до законодавства та 
опублікували декілька аналітичних робіт.
Євгена Крапивіна та Михайла Каменєва запрошують нада-
ти коментарі для українських та закордонних ЗМІ стосов-
но різноманітних подій та резонансних справ, пов’язаних з 
роботою органів правопорядку, таких як: проблеми запуску 
Державного бюро розслідувань, просування реформи полі-
ції, дотримання прав людини під час проведення мирних 
зібрань, введення воєнного стану тощо. За 2018 рік експер-

ти дали понад 240 коментарів, серед них:

23 виступи на радіо

30 виступи на телебаченні

39 коментарі для радіо

67 коментарів для телебачення

37 коментарів для друкованих та онлайн ЗМІ, зокрема 
3 – для іноземних

30 дописів у блогах та статей для видань (15 – “LB.UA”, 
6 – “Слово і діло”, 5 – “Дзеркало тижня”, 3 – “Українська 
правда”, 1 – “Atlantic Council”).
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29 травня під час круглого столу ”Державне бюро 
розслідувань: перспективи формування у 2018 
році” Асоціація УМДПЛ спільно з Центром політи-
ко-правових реформ та StateWatch представила 
основні перспективні зміни законодавства щодо 
діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР).

Окрім того, Євген Крапивін спільно з експертом 
ЦППР Олександром Банчуком представили вис-
новки та рекомендації першого в Україні звіту 
про поліцейські комісії: 19 вересня презентація 
відбулася у м. Харків, 31 жовтня - у м. Львів, а 21 
листопада – у м. Дніпро.

Євген Крапивін та Михайло Каменєв працюва-
ли над законопроектами 5700 та 5701 (внесен-
ня змін до законів “Про Національну поліцію” 
та “Про Національну гвардію України”), що по-
кликані якісно змінити наявні стандарти іден-
тифікації для правоохоронців і таким чином зни-
зити рівень безкарності серед останніх. 8 лютого 
під час прес-брифінгу в Українському кризовому 
медіа-центрі вони розповіли про вимоги зако-
нопроекту: читабельності інформації на жетонах 
правоохоронців, зобов’язання військовослуж-
бовців Нацгвардії (за винятком тих, які прохо-
дять службу у зоні АТО) носити жетони аналогічні 
до поліцейських, створення єдиної онлайн-бази 
жетонів працівників Національної поліції і Націо-
нальної гвардії.

В межах робочої групи при Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань законодав-
чого забезпечення правоохоронної діяль-
ності щодо напрацювання системних змін 
до Кримінального процесуального кодексу 
України, експерти Асоціації УМДПЛ Євген 
Крапивін та Михайло Каменєв розробляли 
системні зміни до Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Також експерти продовжують працюва-
ти над випуском інформаційних бюле-
тенів, присвячених перебігу реформи ор-
ганів правопорядку в Україні, насамперед 
поліції, прокуратури, Державного бюро 
розслідувань та змінам у кримінально-
му, кримінальному процесуальному за-
конодавстві. Протягом 2018 року вийшло 

6 випусків (видається з березня 2017 
року). Переглянути випуски можна в он-
лайн-бібліотеці на сайті. Підписатися на 
розсилку нових випусків можна за поси-
ланням.



ПЛАНИ НА 2019 РІК:
• дослідити участь громад в охороні правопорядку в Україні;
• привести ухвалений Закон про кримінальні проступки у відповідність до міжнародних стан-
дартів;
• законодавче забезпечення роботи Державного бюро розслідувань на рівні закону (ухва-
лення змін стосовно оперативних підрозділів, усунення зовнішньої комісії від конкурсів на 
посади окрім Директора, його першого заступника та заступника тощо);
• розробити політику захисту персональних даних під час відеоспостереження в територіаль-
них громадах;
• підготувати законопроект про поліцейські комісії;
• підготувати полісі-звіт стосовно системи притягнення до дисциплінарної відповідальності 
поліцейських.

БІБЛІОТЕКА
Протягом 2018 року бібліотека Асоціації УМДПЛ поповнилася та-
кими періодичними матеріалами у сфері дотримання прав людини 
поліцією та персоналом пенітенціарної служби:

6 випусків інформаційного бюлетеня, присвяченого перебігу ре-
форми органів правопорядку в Україні.

4 квартальні інформаційні бюлетені Асоціації УМДПЛ.
Аналітичні видання:
• Поліцейські комісії в Україні: звіт за результатами дослідження. 
Завантажити
•  Аналітичний звіт “Права людини і поліція – 2017”. Цього року го-
ловний акцент видання було зроблено на аналізі дотримання полі-
цією прав людини, пов’язаних із тими блоками діяльності поліції, 
які наразі перебувають в фокусі уваги громадськості - криміналь-
ному, громадської безпеки, інформаційному. Завантажити
• Відкритість Національної поліції України: оцінка стану забезпечен-
ня права на доступ до публічної інформації – 2017. Завантажити
• Общественные формирования по охране правопорядка в Украи-
не: тенденции и угрозы для прав и свобод человека: аналитическая 
записка (сентябрь 2018). Завантажити
• 1 полісі-бріф “Що заважає запуску Державного бюро розсліду-
вань?” Завантажити
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ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ НАПРЯМ

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:

• налагодження та здійснення 
системної комунікації з орга-
нами державної влади (Міні-
стерство юстиції, Адміністра-
ція ДКВС) щодо впровадження 
міжнародних та європейських 
стандартів поводження з в’яз-
нями, а також вжиття превен-
тивних заходів попередження 
різних форм жорстокого повод-
ження; 
• підтримка діяльності Націо-
нального превентивного ме-
ханізму, здійснення моніторингу 
дотримання прав людини в пені-
тенціарних закладах. Участь у 
моніторингових візитах НПМ 
та внутрішніх інспекціях Міні-
стерства юстиції з метою здій-
снення громадського контролю 
за дотриманням прав осіб, які 
перебувають у пенітенціарних 
установах; 
• проведення просвітницьких 
заходів щодо правової обізна-
ності громадян та осіб, які пере-
бувають за ґратами.    Підготов-
ка якісної експертної інформації 
та внесення пропозицій щодо 
змін законодавства в області 
пенітенціарної політики.

У рамках пенітенціарного напрямку Асоціація УМДПЛ здійс-
нює превентивні заходи з дотримання прав людини в пенітен-
ціарних закладах шляхом підвищення громадської активності 
та мотивації персоналу установ поважати людську гідність. 
Експерти організації Олександр Федорук і Олена Островська 
долучаються до проведення інформаційно-освітніх заходів, 
зокрема, під час спеціалізованого курсу “Ефективний пенітен-
ціарний менеджмент” для керівників пенітенціарних установ у 
Білоцерківському центрі підвищення кваліфікації персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби України.

Експерти беруть участь у засіданнях робочої групи Комітету 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-
ності та Міністерства юстиції щодо реформування пенітен-
ціарної системи. Вони приймали участь у розробці та є авто-
рами законопроекту “Про правовий статус засуджених, які 
відбували покарання на тимчасово окупованій території або 
території населених пунктів, де органи державної влади тим-
часово не здійснюють свої повноваження, на території насе-
лених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, а також на 
території держави-агресора”, який було передано на розгляд 
Парламенту. Окрім того, Олександр Федорук долучився до ро-
зробки та є співавтором проекту Закону України про Дисци-
плінарний статут пенітенціарної системи, який  зареєстрова-
ний в Верховній Раді України 01 березня 2018 року за № 8083. 
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10 грудня у рамках виїзного засідан-
ня підкомітету з питань реформування 
пенітенціарної системи, діяльності ор-
ганів виконання покарань та пробації 
Верховної Ради, Олександр Федорук взяв 
участь в інспеційному візиті до СІЗО м. 
Черкаси, а також у двох моніторингових 
візитах до місць несвободи в рамках На-
ціонального превентивного механізму.

Він бере активну участь в обговореннях 
проблем пенітенціарної системи. Так 29 
березня експерт виступив спікером у 
дискусії “Обмеження прав в’язнів. Новели 
внутрішнього розпорядку”, організованої 
ГО “Україна без тортур”, а ще - у програмі 
“Кримінал” на телеканалі “Прямий”. 

Окрім того, Олександр Федорук висту-
пив на міжнародній науково-практичній 
конференції “Права і свободи людини 
та їх забезпечення в умовах несвободи” 
з презентацією документального філь-
му “ПЖ”, створеного спільно зі студією 
Real Stories Production. Також, одним із 
основних заходів цієї конференції стало  
підписання Вадимом Пивоваровим, як 
головою правління “Освітнього дому з 
прав людини у Чернігові”,  меморандуму 
про співпрацю між Громадською спілкою 
“Освітній дім з прав людини у Чернігові” 
та Академією Державної пенітенціарної 
служби України.

27 червня було укладено Меморандум про спів-
робітництво між Асоціацією УМДПЛ та Міні-
стерством юстиції України щодо запобігання 
порушенням прав людини в пенітенціарних 
закладах. Участь у підписанні документу від 
Асоціації УМДПЛ взяли виконавчий директор 
Вадим Пивоваров та керівник пенітенціарного 
напряму Олександр Федорук, а від Міністерства 
— заступник Міністра юстиції Денис Чернишов. 
Метою Меморандуму є консолідація зусиль 
сторін, спрямованих на визначення спільного 
бачення на вдосконалення механізмів захи-
сту інтересів особи, суспільства і держави, а 
також запобігання порушенням прав людини 
в органах та установах виконання криміналь-
них покарань, слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби України. 

Відтепер Асоціація УМДПЛ спільно з Міністер-
ством юстиції інспектуватиме пенітенціарні 
заклади з метою з’ясувати умови проживан-
ня і праці засуджених, та чи адміністрація за-
кладу не порушує їхні права. У першому тако-
му інспектуванні до Маневицької виправної 
колонії (№ 42), що відбулося 18 жовтня,  взяв 
участь Олександр Федорук. 
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ПЛАНИ НА 2019 РІК:
• продовження співпраці з Міні-
стерством юстиції України та 
Адміністрацією ДКВС в питаннях 
впровадження міжнародних та 
європейських стандартів повод-
ження з в’язнями; 
• участь у проведенні Міністер-
ством юстиції внутрішніх інспек-
цій пенітенціарних установ, 
підготовка рекомендацій щодо 
ефективності їх діяльності;
• підтримка діяльності на-
ціонального превентивного 
механізму та участь у моніто-
рингових візитах НПМ до пені-
тенціарних установ; 
• проведення просвітницьких та 
інформаційно-освітніх заходів 
з персоналом пенітенціарної 
системи; 
• підготовка експертної інформа-
ції та внесення пропозицій щодо 
змін до законодавства щодо 
порядку відбування та виконан-
ня кримінальних покарань.

11 квітня студія Real Stories Production та Асоціація 
УМДПЛ у кінотеатрі “Жовтень” м. Києва презентували 
документальний фільм “ПЖ”, що покликаний привер-
нути увагу до проблем довічно ув’язнених людей. У 
заходах з його презентації були проведені прес-кон-
ференція в інформаційному агентстві УНІАН “Довічне 
ув’язнення в Україні Довічне ув’язнення в Україні (Пси-
хологія. Права людини. Українська та світова практи-
ка)” . Спікерами на брифінгу виступили режисер стріч-
ки Ксенія Кравцова, від Асоціації УМДПЛ - Олександр 
Федорук та член правління організації - Юрій Чумак, 
а також заступник голови правління Центру політи-
ко-правових реформ Роман Куйбіда, Голова правління 
ВГО “Бути добру!” Артур Гузєєв, начальник Управління 
Державної кримінально-виконавчої служби України 
Олексій Бондаренко.

Серед заходів з презентації фільму “ПЖ” було прове-
дено інтерв’ю з начальником Управління Державної 
кримінально-виконавчої служби України Олексієм 
Бондаренком про реалії та перспективи розвитку 
української в’язниці. Про те, які запитання ставлять 
засуджені на довічне ув’язнення злочинці і наскільки 
складно встановити з ними контакт, також розповів 
режисеру стрічки  Ксенії Кравцовій психолог Київсь-
кого слідчого ізолятора В’ячеслав Галкін.
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ПРОСВІТНИЦТВО НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
• розробку та поширення інформацій-
но-просвітницьких матеріалів та інстру-
ментів про права людини в діяльності 
органів правопорядку;
• проведення навчальних заходів різного 
типу (тренінгів, майстер-класів, зустрічей 
тощо).

В межах нового проекту команда Асоціа-
ції УМДПЛ та студії Real Stories Production 
розпочали будівництво віртуального пра-
вового міста Правопіль. Це універсальний, 
зручний та завжди актуальний ресурс про 
те, як мають функціонувати органи влади 
з дотриманням мінімальних стандартів 
прав людини. На порталі повноцінно 
функціонують такі об’єкти: відділ полі-
ції, Державна міграційна служба України, 
суд, орган місцевого самоврядування та 
Центр надання адміністративних послуг. 
Презентації окремих локацій “Правопілю” 
відбулися під час Форуму активних грома-
дян Integrity&Unity та Фестивалю соціаль-
ної реклами Molodiya Festival, які прохо-
дили в жовтні-листопаді. В березні 2019 
року в рамках міжнародного фестивалю 
документального кіно Docudays UA від-
будеться презентація віртуального міста 
“Правопіль”, а також фахове обговорен-
ня проблеми дотримання прав людини в 
діяльності державних органів.

У рамках проекту “Підвищення рівня правоосвіти 
та здатності захищати власні права під час спілку-
вання з поліцією”, що реалізовувався Асоціацією 
УМДПЛ протягом листопада 2017 - серпня 2018 

року, проведено 75 освітніх заходів для підлітків 
14-18 років, які перебувають в конфлікті із законом, 
або можуть мати (негативний) досвід спілкування з 
працівниками поліції. Проект охоплював 24 області 
України (крім окупованих АР Крим, Донецької та 
Луганської областей). Кількість підлітків, що взяли 

участь у майстер-класах - 2418, з них хлоп-

ці - 1174, дівчата - 1244. Такі тренінги від-
булися для вихованців таких навчально-виховних 
закладів: школи-інтернати, притулки, установи ви-
конання покарань, центри соціально-психологічної 
реабілітації дітей, дитячі будинки, центри соціально-
го проживання для неповнолітніх та підлітків та ін.



У жовтні Асоціацією УМДПЛ спільно з БО “ЛЕГАЛАЙФ-У-
КРАЇНА” було організовано два дводенні тренінги про 
подолання стигми та дискримінації щодо секс-праців-
ників.  Слухачами стали правозахисники, які в подаль-
шому проводили навчання з цієї теми для поліцейських 
у регіонах України. За три місяці реалізації проекту було 

проведено 106 навчальних занять у 19 обласних 
центрах України. Таким чином навчання пройшли понад 

1150 поліцейських.

20-22 грудня у м. Полтава відбувся спеціалізований 
тренінг “Моніторинг місць несвободи з підвищеним 
ризиком катування, жорстокого, нелюдського або та-
кого, що принижує людську гідність, поводження чи 

покарання”. Навчання пройшло 20 учасників, які 
відпрацювали отриману теорію на практиці, зробивши 
командою 8 моніторингових візитів за один день.

Експерти Асоціації УМДПЛ Євген Крапивін 

та Михайло Каменєв провели 2 тренін-
ги про тактики та превентивні дії поліції на 
масових заходах слухачам спецкурсу по 
моніторингу “Конфліктні протести”, органі-
зованого групою громадського спостере-
ження “ОЗОН”.
29 серпня Євген Крапивін прочитав лекцію 
про поліцію і права людини для молоді в 
межах міжнародного обміну від European 
play work association (E.P.A.). На лекції було 

майже 60 студентів з Німеччини, Румунії, 
Великобританії, Росії та України. А 13 груд-
ня експерт провів вебінар “Право на доступ 
до правосуддя в кримінальних справах та 
його закріплення в чинному законодав-

стві України”, який набрав більше 1250 
переглядів на каналі Асоціації УМДПЛ в 
YouTube.
Окрім того, для дев’ятикласників Кочетоць-
кої загальноосвітньої школи-інтернату Хар-
ківської області було організовано урок-ек-
скурсію до Чугуївського відділу поліції.
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ІНФОГРАФІКА
В рамках медіапроекту #поліція від-
крита, започаткованого DreamKyiv 
за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження», Асоціація УМДПЛ 
долучилася до створення інфо-
графіки – своєрідної мапи Націо-
нальної поліції.
Переглянути роботу можна за поси-
ланням.

ПЛАНИ НА 2019 РІК:
• створення нових локацій в 
рамках проекту “Правопіль”, 
зокрема СІЗО та ІТТ;
• оновлення та актуалізація 
створених просвітницьких ма-
теріалів та інструментів;
• проведення щонайменше 20 
майстер-класів про основи 
спілкування з поліцією;
• створення серії інфографіки з 
основ спілкування з поліцією;
• розробка методичних ре-
комендацій для тренерів та 
вчителів щодо використання 
анімаційних фільмів “Ти і полі-
ція” під час навчальних заходів.

13 березня відбулася презен-
тація онлайн-курсу “Основи 
спілкування з поліцією” Асо-
ціації УМДПЛ та студії Real 
Stories Production – edu.umdpl.
info. Це некомерційний на-
вчально-просвітницький про-
ект Асоціації УМДПЛ, що мі-
стить спеціальні знання про те, 
як взаємодіяти з поліцією, за-
хищати себе та свої права за-
конним шляхом. Курс містить 
візуальний матеріал, витяги 
із нормативно-правової бази 
України, додатковий матеріал 
до кожної лекції та тестування 
на перевірку знань. Матеріа-
ли розроблені науковцями та 
громадськими моніторами, 
які майже щодня спілкують-
ся з поліцією. Інформація до-
ступна у текстовому, відео- та 
аудіоформатах. За 2018 рік 

6589 людей скористалися 

матеріалами курсу, 241 по-
ширення у ФБ. Даний курс було 
включено в напрямок діяль-
ності “Поліція і права людини” 
в Освітньому домі прав люди-
ни (Чернігів).

Тренінги про поліцію супро-
воджуються показом аніма-
ційного фільму “Ти і поліція”, 
що складається із семи серій: 
“Відчиніть! Поліція!”, “Пред’яви 
паспорт! Виверни кишені!”, “Тер-
міново приходь до слідчого!”, 
“Ти затриманий за адміністра-
тивне правопорушення!”,  “Це 
ти скоїв злочин? Зізнавайся!”, 
“Поліцейська жорстокість”, “Ти 
на мирному зібранні”. Зокрема, 

Сергій Перникоза провів 16 
майстер-класів для підліт-
ків про основи спілкування з 
поліцією з використанням цих 
мультфільмів. За час свого іс-
нування, кількість їх переглядів 
на YouTube-каналі студії Real 
Stories Production набрала біль-
ше 30,1 тисяч. Анімаційні філь-
ми також були презентовані у 
Бердянську в рамках ІІІ Всеу-
країнського фестивалю аніма-
ції “Равлик-фест”.



ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
• моніторинг за дотриманням у суді прав і свобод учасників кримінального провадження;
• проведення аналізу та формування висновків щодо стану використання громадянами їх права на 
судовий захист;
• проведення просвітницьких заходів щодо підвищення правової обізнаності громадян стосовно мож-
ливості судового захисту їх прав і свобод у кримінальному провадженні; 
• підготовка експертної оцінки законопроектів, пов’язаних з реформуванням органів правопорядку та 
суду, здійсненням судочинства й правосуддя;
• налагодження та здійснення постійної комунікації з державними органами та органами суддівського 
врядування щодо впровадження у життя верховенства права відповідно до міжнародних стандартів.

Протягом року Олена Островська, керівник напрямку, 
брала участь у розробці об’єкта “Суд” в рамках проекту 
“Правопіль” та склала інформаційне наповнення цього 
об’єкта. 

Олена Островська разом з Олександром Федоруком, 
керівником пенітенціарного напрямку, брали участь 
у розробці та є авторами законопроекту “Про право-
вий статус засуджених, які відбували покарання на 
тимчасово окупованій території або території населе-
них пунктів, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, на території населе-
них пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, а та-
кож на території держави-агресора”, який  зареєстро-
ваний в Верховній Раді України 05 липня 2018 року за 
№ 8560 “Про врегулювання правового статусу осіб, 
стосовно яких порушено законодавство України про 
кримінальну відповідальність, кримінальне процесу-
альне, кримінально-виконавче законодавство України 
внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту, тим-
часової окупації території України”.

У 2018 році Асоціація УМДПЛ запустила новий 
напрям “Правосуддя у кримінальній юстиції”. 
Метою напрямку є сприяння реалізації грома-
дянами права на судовий захист своїх прав і 
свобод у кримінальному провадженні, поси-
лення судового контролю за дотриманням цих 
прав і свобод, сприяння  здійсненню правосуд-
дя у кримінальному провадженні на основі вер-
ховенства права та забезпеченню права кожно-
го на справедливий суд.
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ПЛАНИ НА 2019 РІК:
• налагодити співпрацю з 
Академією прокуратури 
України;
• налагодити співпрацю з 
Вищою радою правосуддя;
• організувати просвітницькі 
заходи для молоді щодо їх 
права на судовий захист;
• організувати незалежне оці-
нювання роботи суддів у су-
дових засіданнях відповідно 
до ст. 90 Закону України “Про 
судоустрій і статус суддів”.

30 листопада Комітет Верховної Ради України з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за-
пропонував парламенту прийняти за основу проект Закону 
України про врегулювання правового статусу осіб, стосов-
но яких порушено законодавство України про кримінальну 
відповідальність, кримінальне процесуальне, криміналь-
но-виконавче законодавство України внаслідок збройної 
агресії, збройного конфлікту, тимчасової окупації території 
України.

Олена Островська 31 липня у блозі для “Левый Берег – 
LB.UA” опублікувала статтю “Чи справді Вищий антико-
рупційний суд буде справедливим судом?”, в якій виклала 
аналіз законодавства та практику його застосування щодо 
роботи майбутнього Вищого антикорупційного суду, а також 
повідомила про те, що треба знати про новий суд звичайно-
му українському громадянину.

Олена Островська 10 грудня виступила перед студентами 
під час IV Молодіжного форуму з прав людини, що прохо-
див у студентському просторі Belka Бібліотеки КПІ. Вона 
розповіла слухачам про “право на справедливий суд” від-
повідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод та як це право дотримується в Україні. 
Також в рамках кінолекторію Форуму відбувся показ філь-
му “Життя за ґратами” виробництва Real Stories Production.
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СПЕЦПРОЕКТИ

Антидот – це інтернет-альманах Асоціа-
ції УМДПЛ, що містить добірку інформа-
ції з критичним поглядом на правоохо-
ронну систему України;

Порадник “Поліція під контролем” – це без-
коштовний мобільний додаток, що містить 
актуальну правову інформацію про те, як по-
водитись з поліцейськими у різних життєвих 
ситуаціях, як уникнути конфлікту чи захистити 
свої права під час спілкування з правоохорон-
цями. Завантажити порадник можна на сайті 
policeundercontrol.org. Там також можна знай-
ти кнопки для завантаження мобільного до-
датку власникам операційних систем Android 
та iOS або самостійно знайти додаток в Google 
Play/iTunes. Асоціація УМДПЛ регулярно онов-
лює додаток відповідно до змін у законодав-
стві. За 2018 рік більше 23 тисячі користувачів 
установили додаток на свої мобільні пристрої, 
а всього за весь період, починаючи з презен-
тації 28 жовтня 2014 року - майже 74 тисячі 
користувачів. Окрім того, розроблено банер із 
посиланням на порадник, який виставляється 
на всі заходи, які проводить Асоціація УМДПЛ.

Порадник “Права людини за ґратами” – це пра-
вовий посібник, що складається з 23 розділів 
та розкриває правові основи роботи пенітен-
ціарних установи та права людей, які там пе-
ребувають. 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. За весь час роботи його 
встановили 353 користувачі, а протягом 2018 

року – 128.
Real Stories Production – студія, що 
спеціалізується на створенні докумен-
тальних та анімаційних фільмів, а також 
організації культурних подій з метою 
донесення до суспільства правозахис-
ної тематики різними художніми фор-
мами.
Щоб у доступний спосіб сформувати 
корисну правову інформацію, Асоціація 
УМДПЛ спільно зі студією Real Stories 
Production у 2018 році зняли докумен-
тальний фільм “ПЖ” (режисерка Ксенія 
Кравцова), покликаний привернути 
увагу до проблем довічно ув’язнених 
людей. Стрічка занурює глядача у вну-
трішній стан героїв, розповідає про їхні 
почуття та психологічний стан. Прем’єра 
фільму відбулася 11 квітня в кінотеатрі 
“Жовтень”.

Інтернет-альманах “Правопіль” –вірту-
альне правове місто, у якому за допом-
огою 3D-моделювання у простій формі 
пояснюється робота органів державної 
влади. Cайт проекту за посиланням 
http://pravopil.umdpl.info
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САЙТ І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

На сайті umdpl.info можна знайти ба-
гато корисної та актуальної інформації 
у сфері дотримання прав людини пра-
воохоронними органами: громадський 
контроль, моніторингові візити до полі-
цейських відділків, анімаційні та доку-
ментальні фільми про права людини, 
експертний аналіз ключових подій з 
поліцією в Україні тощо.

www.umdpl.info

Також опис організації представлено в 
мережевій енциклопедії Wikipedia.

Асоціація УМДПЛ регулярно розміщує 
інформаційні матеріали та активно пра-
цює з аудиторією в соціальній мережі 
Facebook. Завдяки цьому користувачі 
легко знаходять інформацію про ор-
ганізацію, долучаються до її діяльності 
та дізнаються останні новини у сфері 
дотримання прав людини.

Сторінка організації у 

Facebook нараховує 3588 
підписників. За 2018 рік 

приєдналося 1414 осіб.

На власному каналі Асоціації УМДПЛ в 
YouTube розміщуються тематичні відео, 
які охоплюють діяльність організації. 
Всі веб-ресурси Асоціації УМДПЛ на-
повнюються актуальною та корисною 
інформацією, коментарями експертів, 
інфографікою тощо. 

Протягом 2018 року сайт 
Асоціації УМДПЛ відвідало 

18781 осіб. Переглядів 

сторінок – 46848. Ге-
ографія відвідувачів сайту 
різноманітна: США, Франція, 
Німеччина, Польща, Росія, 
Перу тощо.



ВЗАЄМОДІЯ З
ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ

Участь в роботі консультативно-дорадчих органів та 
міжвідомчих експертних груп

Асоціація УМДПЛ продовжує співпрацювати з ор-
ганами центральної виконавчої влади, комітетами 
Верховної Ради України, місцевими органами влади 
через участь експертів Асоціації у складі консульта-
тивно-дорадчих органів відповідних структур.

Серед них можна виділити:
• Експертна рада з питань реалізації Національно-
го превентивного механізму при Представникові 
Уповноваженого з питань реалізації Національного 
превентивного механізму;
• Робоча група при Комітеті Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності та Міністерства юстиції щодо рефор-
мування пенітенціарної системи; 
• Робоча група при Комітеті Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності щодо напрацювання системних змін 
до Кримінального процесуального кодексу України;
• Робоча група Підкомітету з питань реформування 
пенітенціарної системи, діяльності органів виконан-
ня покарань та пробації;
• Робоча група з питань реформування органів пра-
вопорядку Реанімаційного пакету реформ.

Окрім того, Асоціацією УМДПЛ підписано Меморан-
дум про співпрацю з Міністерством юстиції України. 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2018 року 
представники Асоціації 
УМДПЛ брали активну 
участь у міжнародних 
заходах, спрямованих 
на захист прав люди-
ни та основоположних 
свобод. Зокрема, юри-
сти та експерти органі-
зації Михайло Каменєв 
та Євген Крапивін до-
лучилися до конферен-
ції “Дисциплінарна від-
повідальність суддів та 
прокурорів в Україні”, 
що проходила в Києві. 
Останній виступив в па-
нелі “Прийняття рішення 
за результатами розгля-
ду дисциплінарної спра-
ви та призначення дис-
циплінарного стягнення” 
із доповіддю щодо тен-
денцій та проблем у цій 
галузі.

Також Михайло Каменєв 
взяв участь у VII Між-
народному форумі з 
практики європейсько-
го суду з прав людини, 
що відбувся 16-17 ли-
стопада у Львові на базі 
Львівського національ-
ного університету імені 
Івана Франка.

На початку грудня Ва-
дим Пивоваров, Євген 
Крапивін та Михайло 
Каменєв взяли участь 
у черговій Паралельній 
конференції громадсь-
кого суспільства ОБСЄ 
(англ. OSCE Parallel 
Civil Society Conference 
2018), що проходила у 
м. Мілан (Італія). На по-
рядку денному конфе-
ренції, яка передбачала 
як відкриті, так і закриті 
засідання, серед іншого, 
були і теми викликів де-
мократії (в т.ч. популіст-
ські рухи, міграція) та 
питання захисту прав 
ув’язнених за політичні 
переконання.

Виконавчий директор Асо-
ціації УМДПЛ Вадим Пиво-
варов, експерти Євген Кра-
пивін та Михайло Каменєв 
взяли участь у найбільшій 
у Європі конференції з 
прав людини та демократії 
- Засіданні по реалізації 
заходів з питань людсь-
кого виміру Організації з 
безпеки і співпраці в Європі 
(ОБСЄ) (англ. OSCE Human 
Dimension Implementation 
Meeting 2018, HDIM). Захід 
проходив з 10 по 21 верес-
ня у Варшаві, Польща. 12 
вересня Євген Крапивін та 
Михайло Каменєв висту-
пили із доповіддю “Гро-
мадські формування з 
охорони правопорядку в 
Україні: тенденції та загро-
зи для прав і свобод люди-
ни”. У рамках свого висту-
пу правники представили 
аналітичний звіт-огляд 
щодо діяльності громад-
ських формувань з охоро-
ни правопорядку протягом 
останніх 4-х років після Ре-
волюції гідності в Україні 
(2014 року), а також інших 
інституціоналізованих 
форм залучення громадян 
до виконання поліцейсь-
ких функцій.
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АСОЦІАЦІЯ УМДПЛ У ЦИФРАХ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ:

понад 240 коментарів 
експертів

6589 людей скористалися 
матеріалами онлайн-курсу “Осно-
ви спілкування з поліцією”

понад 5300 слухачів інфор-
маційно-освітніх заходів, з яких 

понад 1150 поліцейських та 

понад 2740 підлітків

46848 переглядів 
сторінок сайту Асоціації 
УМДПЛ - umdpl.info

участь у 4 міжнародних 

конференціях та 1 форумі, 
спрямованих на захист 
прав людини

проведено 2 брифінги у
Верховній Раді

15 відкритих звернень у зв’яз-
ку з порушенням прав людини

1 моніторингова кампанія 2 документальних фільма і 3 
просвітницьких ролика

1 Меморандум про співробітни-
цтво між Асоціацією УМДПЛ та 
Міністерством юстиції України 
щодо запобігання порушенням 
прав людини в пенітенціарних 
закладах

понад 23000 користувачів 
установили мобільний додаток 
“Поліція під контролем”

1414 підписників у со-
ціальній мережі Фейсбук

повноцінно функціонує 5 об’єк-
тів у віртуальному правовому 
місті Правопіль

понад 210 інформацій-
но-освітніх заходів, з яких 

106 навчальних занять для 

поліцейських, 75 – для підліт-
ків 14-18 років, які перебувають 
в конфлікті із законом, або мо-
жуть мати (негативний) досвід 
спілкування з працівниками 
поліції



21

ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ АСОЦІАЦІЇ УМДПЛ

Проекти Асоціації УМДПЛ 
протягом року підтримува-
ли:

• Фонд Відкритого Суспільства-Будапешт
• Міжнародний фонд “Відродження”
• Програма розвитку ООН в Україні
• Фонд Чарльза Стюарта Мотта
• ПАКТ-Україна

Правозахисний центр ”Поступ” і Асоціація УМДПЛ за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні з 1 квітня 2018 років за-
пустили цілодобову гарячу лінію для фіксації порушень прав людини з 
боку силових структур у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. За 
шість місяців роботи було оброблено 187 скарг. Основне завдання такої 
гарячої лінії — це фіксація протизаконних дій з боку силовиків і надання 
відповідних консультацій.

• Освітній дім прав людини ehrh-ch.org.ua/index.php/uk
• Платформа “Громадянська солідарність” громадянського 
суспільства країн-учасниць ОБСЄ, civicsolidarity.org
• Ініціатива з протидії катуванням “Zero Torture” 

Асоціація УМДПЛ входить 
до складу таких асоціацій та 
коаліцій:

Партнерами в проектах Асо-
ціації 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
• Україна без тортур
• Легалайф-Україна
• 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
• Центр Громадянських Свобод (ЦГС),ccl.org.ua
• Благодійний фонд “Восток-SOS”, vostok-sos.org
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ:

НАДХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:

№ Проект Термін Допомога,
грн.

ПРООН  «Програма розвитку громадянського суспільства»

1. № GA-ОО-2-2017-05 “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з прав 
людини через розвиток регіональної мережі Секретаріату Уповнова-
женого“

26.07.2017 - 26.01.2018 188 416

2. № GA-ОО-2-2018-01 “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з 
прав людини на регіональному рівні через запровадження регіо-
нальних координаторів по зв’язкам з громадськістю“

23.05.2018 - 31.10.2018 1 392 860

3. № OO-GA-2-2018-03 “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з 
прав людини на регіональному рівні через запровадження регіо-
нальних координаторів по зв’язкам з громадськістю“

15.10.2018 - 20.12.2018 1 094 820

4. № GA-OO-2-2017-02 “Моніторингова кампанія відкритості Націо-
нальної поліції в рамках платформи Омбудсмен плюс“ 28.03.2017 - 31.01.2018 108 042,50

5. № GA-OO-2-2017-05  “Сприяння діяльності Уповноваженого ВРУ з 
прав людини на регіональному рівні через запровадження регіо-
нальних координаторів по зв’язкам з громадськістю“

26.07.2017 - 26.01.2018 753 664

OSI- Budapest (Open Society Institute)

1. “Зміцнення громадського контролю за правоохоронними органами“ 01.06.2017 - 31.05.2019 1 735 725
2. “Підвищення рівня правоосвіти та здатності захищати власні права 

під час спілкування з поліцією“ 15.11.2017 - 15.08.2018 261 700

3. “Створення Інтернет-порталу “Правопіль“ 01.01.2018 - 30.06.2019 1 592 226

Міжнародний фонд “Відродження“

1. “Посилення ефективності Національного превентивного механізму: 
моніторинг місць несвободи підвищеного ризику“ 28.12.2017 - 28.02.2019 1 049 000

Вид надходжень Сума, грн

Безповоротня фінансова допомога 8201430,16 
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ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ:

№ Вид витрат Сума, грн. № Вид витрат Сума, грн.

1. Оплата праці 809635,60 10. Переклад 221950,00

Офісні витрати 11. Публікації, тиражування 232922,80

2. Банківські витрати 23459,95 12. Поїздки 298399,24

3. Канцтовари, пошта 49962,14 13. Послуги за контрактами 
експертів 919850,00

5. Оренда 208814,60 14. Послуги за контрактами 
асистентів проектів 133077,20

6. Сайт 276400,00 15. Інформаційні послуги і PR 72000,00

7. Інтернет 11100,00 16. Послуги за контрактами 
тренери 24000,00

Прямі витрати 17. Розвиток мережі регіо-
нальних  координаторів 2363350,00

8. Послуги за контракта-
ми керівників проектів 444120,00 18. Створення візуальних 

продуктів 471825,38

9. Навчальні та публічні 
заходи, тренінги 357683,00 Всього 6918549,91
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Адреса: 01001, Київ-1, а/с 496

Телефон: +38 (044) 253-40-36

e-mail: umdpl.association@gmail.com

umdpl.info

youtube.com/AssociationUMDPL

facebook.com/Association.UMDPL


