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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 забезпечен-
ня дотримання прав та свобод людини 
у роботі органів правопорядку шляхом 
розвитку дієвого громадського кон тролю. 
Організацію в 2010 році створили колиш-
ні працівники Управління моніторингу 
дотримання прав людини, яке функціону-
вало у складі центрального апарату МВС 
України  у 2008–2010 роках.

Про організацію

Потенціал 
організації

Асоціація УМДПЛ має багаторічний 
досвід роботи в галузі моніторингу до-
тримання прав людини, а також влас-
ний пул експертів, які беруть участь 
у  роботі консультативно-дорадчих ор-
ганів державних відомств та міжвідом-
чих експертних групах, долучаються 
до  озробки змін до нормативно-право-
вих актів, що регулюють діяльність ор-
ганів правопорядку, та є співавторами 
законопроєктів, розробниками низки 
тренінгів, майстер-класів, посібників, 
аналітично-методичних матеріалів, нау-
ково-практичних видань тощо. 

Експерти Асоціації розробляють нав-
чальні програми, організовують  та осо-
бисто проводять різноманітні просвіт-
ницькі за   хо  ди по всіх регіонах країни.

Асоціація УМДПЛ має розвинену регі-
ональну мережу та представлена місце-
вими осередками у 17 областях України, 
якими налагоджені партнерські стосун-
ки з іншими локальними організаціями.
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Структура 
організації

Вищим керівним органом Асоціації 
є  щорічні загальні збори, які затверджу-
ють фінансові та загальні звіти, обирають 
склад та голову правління, ревізійну комі-
сію і спостережну раду. Річні загальні збо-
ри також обговорюють питання, що стосу-
ються стратегії розвитку організації.

 — Розвиток громадського контролю
 — Експертно-аналітичний напрям
 — Пенітенціарний напрям
 — Просвітництво
 — Правосуддя в кримінальній юстиції
 — Захист активістів

Напрями 
діяльності 
організації

 —  Інтернет-альманах «Антидот»
 —  Електронний порадник  
«Поліція під контролем»

 — Електронний порадник  
«Права людини за гратами»

 — Інтернер-портал  
«Віртуальне місто «Правопіль»»

Спецпроєкти
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Розвиток громадського контролю

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
 — виявлення існуючих недоліків у сис-
темі МВС та Національної поліції;

 — запровадження нових стандартів 
щодо дотримання прав людини у ді-
яльності правоохоронних органів;

 — організація проведення системно-
го моніторингу з контролю за дотри-
манням прав людини в державних 
органах з подальшим узагальненням 
та  аналізом отриманих результатів;

 — підготовка та розвиток мережі гро-
мадських візитерів, які беруть участь 
у моніторингових візитах;

 — підвищення громадської активності 
в галузі контролю за діяльністю поліції;

 — підготовка рекомендацій державним 
органам щодо покращення рівня до-
тримання прав і свобод людини;

 — участь у роботі з удосконалення 
та  осучаснення норм законодавства, 
в  тому числі нормативно-правових 
актів МВС та Національної поліції;

 — популяризація ідеї громадського 
контролю за діяльністю поліції.

Мінімізація рівня 
корупції у діяльності 

сервісних центрів МВС
22 січня у Києві урядово-громадська 

ініціатива «Разом проти корупції» спіль-
но з Асоціацією УМДПЛ презентували 
нову модель проведення водійських 
іспитів. Експерти пояснили, які новації 
потенційно чекатимуть водіїв при впро-
вадженні пілотного проєкту Головного 
сервісного центру МВС протягом року 
та яким саме чином мають зменшува-
тися корупційні ризики. Також під час 
заходу було презентовано результати 
анонімного експрес-опитування «Дієві 
рішення задля мінімізації корупції при 
отриманні водійського посвідчення», 
яке проводилось урядово-громадською 
ініціативою «Разом проти корупції» 
спільно з Асоціацією УМДПЛ у різних 
регіонах України в листопаді 2018 року. 
У прес-конференції взяв участь Сергій 
Перникоза, координатор моніторинго-
вих  кампаній Асоціації УМДПЛ.
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Співпраця 
з Омбудсманом

19 лютого виконавчий директор 
Асоці ації УМДПЛ Вадим Пивоваров та 
Уповноважений Верховної Ради Укра-
їни з прав людини Людмила Денісова 
підписали меморандум про співпрацю. 
Меморандум спрямований на покра-
щення загальної ситуації з дотриманням 
прав і основоположних свобод люди-
ни та сприяння правовій інформовано-
сті населення. У межах спільної роботи 
по  еморандуму члени Асоціації відвіду-
вали з моніторинговими візитами місця 
несвободи, вивчали та узагальнювали 
інформацію про виявлені порушення 
прав і свобод людини. Крім того, здійс-
нювався моніторинг стану додержання 
права людини на доступ до інформації 
та у сфері захисту персональних даних, 
надавалась оцінка рішень органів місце-
вого самоврядування щодо дотримання 
конституційних прав і свобод людини й 
громадянина. Відповідно до положень 
Меморандуму, забезпечувався розви-
ток мережі регіональних координаторів 
із  заємодії з громадськістю Уповноваже-
ного, які діють  на громадських засадах.

27 лютого за участю Асоціації УМДПЛ 
відбулася презентація результатів робо-
ти «гарячої лінії» по виявленню випадків 
незаконних дій українських силовиків 
у Донецькій і Луганській областях за 9 мі-
сяців 2018 року. Гаряча лінія за органі-
зації правозахисного центру «Поступ» 
працювала на Сході України із квітня 
2018 р. За цей час від громадян прийня-
то 453  карги на протиправні дії силових 
структур в зоні проведення Операцій 
об’єднаних сил.

Результати роботи 
«гарячої лінії»
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Захист прав  
секс-працівників

Асоціація УМДПЛ спільно з 
БО  «ЛЕГАЛА ЙФ-УКРАЇНА» запустили 
проєкт  «Подолання стигми та дискри-
мінації стосовно секс-працівників з боку 
представників правоохоронних орга-
нів на національному та регіональному 
рівнях», який був успішно реалізований 
за  фінансової підтримки Глобального 
фонду по боротьбі зі СНІДом, туберку-
льозом та малярією.

25–26 березня, 27–28 березня та 
11–12  квітня 2019 року в Києві відбулося 
три тренінги для організаторів інформа-
ційних заходів в регіональних органах 
і підрозділах поліції з метою знижен-
ня рівня стигми та дискримінації щодо 
секс-працівників з боку поліцейських. 

Під час зазначених тренінгів була під-
готовлена всеукраїнська мережа гро-
мадських активістів з метою проведення 
низки навчальних інформаційно-про-
світницьких заходів з місцевими пра-
воохоронцями щодо дотримання ними 
прав секс-працівників.

Вказані заходи були успішно прове-
дені протягом червня-грудня у всіх ре-
гіонах України. Навчання пройшли по-
над 3050 співробітників поліції. Окрім 
активістів, до тренерських команд вда-
лося залучити і самих секс-працівни-
ків, які  «без прикрас» розповідали про 
порушення своїх прав поліцією. Під час 
тренінгів серед поліцейських було про-
ведено опитування, в якому взяли участь 
2070  правоохоронців. Результати цього 
дослідження були оголошені 23 грудня 
під час прес-конференції «Ставлення 
працівників правоохоронних органів до 
секс-працівниць та комерційного сексу».
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У межах реалізації проєкту по захисту 
прав працівників комерційного сексу, 
Асоціацією УМДПЛ, зокрема творчим 
колективом Інтернет-альманаху «Анти-
дот», був підготовлений просвітницький 
фільм «Аморальна стаття», у якому аналі-
зуються проблеми дотримання законо-
давства при притягнені секс-працівни-
ків до адміністративної відповідальності 
за статтею 181-1 «Заняття проституцією» 
КУпАП. У подальшому зазначений фільм 
широко використовувався на тренінгах 
та інших освітніх заходах.

Асоціація УМДПЛ долучилася до акції 
щодо захисту прав секс-працівників, що 
проходила 1 березня під будівлею МВС 
України. Учасники заходу, який було 
присвячено Міжнародному дню прав 
секс-працівників (3 березня), вимага-
ли повної декриміналізації секс-робо-
ти, припинення незаконних затримань 
секс-працівників, чинення на них тиску 
та залякування з метою визнання своєї 
вини.
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Експертно-аналітичний напрям

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
 — здійснення тематичних, комплексних 
досліджень стану дотримання прав 
людини в діяльності органів правопо-
рядку, надання висновків та пропози-
цій зацікавленим органам влади;

 — підготовка аналітичних публікацій та 
policy-документів;

 — надання коментарів та поправок до 
законопроєктів, участь у експертних 
робочих групах;

 — надання коментарів ЗМІ щодо ключо-
вих подій у сфері діяльності органів 
правопорядку;

 — участь та організація тематичних круг-
лих столів, конференцій, тренінгів 
тощо.

Протягом 2019 року експерти Асоціа-
ції УМДПЛ брали участь у дискусіях, кон-
ференціях, прес-брифінгах, тренінгах, 
зокрема і семінару для правників та гро-
мадських активістів «Як написати скаргу 
на прокурора до Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії прокурорів».

Експерти Євген Крапивін та Михайло 
Каменєв стали співавторами досліджен-
ня «Дисциплінарна відповідальність про-
курорів в Україні», презентованого 29 січ-
ня, а також дослідження про те, як т.зв. 
«правки Лозового» вплинули на діяль-
ність органів правопорядку, в тому числі 
НАБУ у 2018 році. 

Експерти Асоціації УМДПЛ, разом 
із  фахівцями Міністерства юстиції Украї-
ни, Національної поліції України, Коорди-
наційного центру з надання правової до-
помоги та експертами ГО «Правозахисна 
Ініціатива», взяли активну участь у підго-
товці методичного посібника «Право на 
мирні зібрання».

Протягом 2019 року експерти Асоціації 
УМДПЛ Євген Крапивін та Михайло Ка-
менєв давали правову експертну оцінку 
актуальним подіям з питань забезпечен-
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ня дотримання прав людини в правоохо-
ронній системі на телеканалі «ЧП.INFO».

Також координатор моніторингових 
кампаній Асоціації УМДПЛ Сергій Перни-
коза надавав експертні коментарі для ЗМІ. 
Так в інтерв’ю для «Громадське.Волинь» 
він оцінив стан реформи поліції, розповів 
про правозахисну діяльність, права полі-
цейських та секс-працівниць, а також про 
правове місто «Правопіль». У своєму блозі 
«Права людини в колоніях: два кроки на-
зад?» за 30 травня на сайті видавництва «Лі-
вий берег — LB.UA» він пише про те, чому 
проєкт Закону № 10243, який може внести 
до Кримінально-виконавчого кодексу по 
порядку відвідування установ виконання 
покарань погіршує теперішній стан речей.

Протягом 2019 року Асоціація УМДПЛ 
реалізовувала проєкт «Напрацювання 
нормативно-правових актів для викори-
стання систем відеоспостереження для 
охорони громадського порядку» за під-
тримки Міжнародного фонду «Відрод-
ження». В рамках проєкту експерт Михай-
ло Каменєв та аналітик Степан Золотар 
відвідали з ознайомчими візитами низку 
українських міст, зокрема: Житомир, Він-
ницю, Львів, Івано-Франківськ, Тростя-
нець Сумської області, Рівне, Чернівці, 
Одесу, а також найбільшу в Україні си-
стему відеоспостереження — Київський 
міський дата-центр, для вивчення та уза-
гальнення їхнього досвіду використан-
ня систем відеоспостереження. Окремо 
Михайло Каменєв здійснив ознайомчий 
візит до Закарпаття, а Степан Золотар від-
відав м. Дніпро. Під час візитів експерти 
зустрічалися з представниками міських 
рад, Головних управлінь Національної 
поліції, Управлінь патрульної поліції, від-
ділень поліції тощо.

За 2019 рік експерти дали 
понад 181 коментар, серед них:

виступи на радіо
23 18

виступів 
на телебаченні

21
коментар для радіо

36
коментарів

 для друкованих 
 та онлайн ЗМІ

61
коментар 

для телебачення

22
дописи у блогах  

та статей для видань  
(12 — «LB.UA»,  

8 — «Дзеркало тижня»,  
2 — «Українська правда»)
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У межах дослідження щодо викори-
стання систем відеоспостереження для 
охорони громадського порядку, фахівці 
Асоціації УМДПЛ провели низку зустрічей 
з представниками державних органів. Зо-
крема, 23 серпня — з директором Депар-
таменту у сфері захисту персональних 
даних Секретаріату Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини Андрі-
єм Ніколаєвим, під час якої обговорили 
виклики для прав людини, що виникають 
під час діяльності систем відеоспостере-
ження у містах. 25 вересня Михайло Ка-
менєв та Степан Золотар зустрілись з Ан-
тоном Геращенком, щоб обговорити його 
законодавчу ініціативу щодо унормуван-
ня відеонагляду, ризиків та перспектив 
використання таких систем.

Попередні результати дослідження, 
що здійснюється в рамках проєкту, Ми-
хайло Каменєв оголосив 30 серпня на 
регіональному семінарі-нараді з питань 
впровадження та забезпечення техніч-
ної підтримки систем відеонагляду та 

відео аналітики, організованому Депар-
таментом організаційно-аналітичного за-
безпечення та оперативного реагування 
(ДОАЗОР) Національної поліції України на 
базі Головного управління Національної 
поліції в Чернівецькій області. У своїй до-
повіді експерт також навів найбільш про-
блемні аспекти функціонування систем.

 Результати дослідження створення 
та функціонування систем відеоспосте-
реження в Україні було представлено 
15 жовтня під час круглого столу «Відео-
спостереження для охорони публічного 
порядку: вимір прав людини». Михайло 
Каменєв звернув увагу на те, що для по-
над 19 тисяч камер відеоспостереження, 
які встановлені органами місцевого са-
моврядування по всій території країни, 
немає жодного належного норматив-
но-правового регулювання. Також відсут-
ній належний захист інформації, в тому 
числі персональних даних, відсутність 
попереджень про відеоспостереження, 
неврегульованість використання відео-
аналітики і багато іншого.  
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Фахівці Асоціації УМДПЛ провели 
2  обочі зустрічі з заступниками Міністра 
юстиції України. 17 вересня — із Валері-
єю Коломієць, під час якої обговорили 
актуальні для громадськості питання до-
тримання прав людини, оптимізації взає-
модії держави та громадських об’єднань. 
Також було запропоновано різні ідеї для 
співпраці між Асоціацією УМДПЛ та Мі-
ністерством юстиції. 6 листопада відбу-
лася зустріч із Олександром Банчуком, 
у якій взяли участь виконавчий дирек-
тор Асоціації УМДПЛ Вадим Пивоваров, 
експерт Михайло Каменєв та аналітик 
Степан Золотар. Обговорено важливі пи-
тання реформ, що відбуваються в Украї-
ні, а також питання удосконалення зако-
нодавства щодо громадських об’єднань, 
імплементації рекомендацій Ради Євро-
пи та Європейського суду з прав людини 
у національному законодавстві та інші.

 В ході підготовки одного з досліджень 
експерти Асоціації УМДПЛ виявили, що в 
Україні відсутня єдина база електронних 
адрес органів місцевого самоврядуван-

ня для направлення запитів на доступ до 
публічної інформації. Відтак, було сфор-
мовано відповідну базу, яка може стати в 
нагоді журналістам і активістам. База, яка 
доступна за посиланнями http://umdpl.
info/2019/10/access-emails або http://bit.ly/
access-emails, буде корисна для прове-
дення досліджень, в ході яких необхідно 
отримати інформацію з усіх районних чи 
обласних центрів України, або районних 
центрів чи міст конкретної області тощо. 
Також база містить низку адрес, які до-
сить складно знайти в мережі Інтернет 
через відсутність офіційних веб-сайтів у 
деяких населених пунктів, або відсутно-
сті на них контактної інформації. До бази 
включені електронні адреси:

 — міських та селищних рад населених 
пунктів, які є обласними/районними 
центрами,

 — міських рад міст обласного підпоряд-
кування,

 — обласних рад.
Експерти продовжують працювати 

над випуском інформаційних бюлетенів, 
присвячених перебігу реформи орга-
нів правопорядку в Україні, насамперед 
поліції, прокуратури, Державного бюро 
розслідувань та змінам у кримінальному, 
кримінальному процесуальному зако-
нодавстві. Протягом 2019 року вийшло 4 
випуски. (видається з березня 2017 року). 
Переглянути випуски можна в онлайн-
біб ліотеці на сайті Асоціації.

http://umdpl.info/2019/10/access-emails
http://umdpl.info/2019/10/access-emails
http://bit.ly/access-emails
http://bit.ly/access-emails
http://umdpl.info/library/?library-type=reform-digest
http://umdpl.info/library/?library-type=reform-digest
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Пенітенціарний напрям

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
 — налагодження та здійснення систем-
ної комунікації з органами державної 
влади (Міністерство юстиції, Адміні-
страція ДКВС) щодо впровадження 
міжнародних та європейських стан-
дартів поводження з в’язнями, а та-
кож вжиття превентивних заходів по-
передження різних форм жорстокого 
поводження;

 — підтримка діяльності Національного 
превентивного механізму, здійснення 
моніторингу дотримання прав люди-
ни в пенітенціарних закладах. Участь 
у моніторингових візитах НПМ та вну-
трішніх інспекціях Міністерства юсти-
ції з метою здійснення громадського 
контролю за дотриманням прав осіб, 
які перебувають у пенітенціарних 
установах;

 — проведення просвітницьких заходів 
щодо правової обізнаності громадян 
та осіб, які перебувають за ґратами. 
Підготовка якісної експертної інфор-
мації та внесення пропозицій щодо 
змін законодавства в області пенітен-
ціарної політики.

4 квітня в Українському кризовому 
медіа-центрі відбувся брифінг на тему 
«Чому катування у місцях несвободи 
сприяють злочинності», на якому пред-
ставники Асоціації УМДПЛ презенту-
вали результати моніторингу в місцях 
несвободи. Під час заходу правозахис-
ники говорили про умови утримання 
ув’язнених, фіксацію виявлених пору-
шень, також дискутували про проблеми, 
пов’язані з переміщенням ув’язнених 
та засуджених із однієї установи в іншу 
та надання їм медичного забезпечення, 
висловлювалися щодо запобігання по-
дібним порушенням тощо.
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Олександр Федорук, керівник пені-
тенціарного напряму Асоціації УМДПЛ, 
протягом року долучався до просвіт-
ницьких заходів, під час яких інформував 
про особливості роботи пенітенціарного 
напрямку Асоціації та права людини за 
ґратами. Такою була зустріч із молоддю 
на просвітницькій акції «Я маю право» 
17–18 квітня на базі Національного уні-
верситету біоресурсів і природокорис-
тування України, де спільно з Оленою 
Островською розповідав про права гро-
мадянина при спілкуванні з поліцією. 
Також експерт провів виїзний відкритий 
захід в Академії Державної пенітенціар-
ної служби України м. Чернігова під час 
другого тематичного блоку Освітнього 
Фесту прав людини 2019 (з 23 по 25 лип-
ня), на якому обговорювалась тема про-
тидії тортурам у місцях несвободи.

Окрім того, Олександр Федорук був 
залучений в якості експерта-консуль-
танта до формування віртуальних моде-
лей органів влади на Інтернет-порталі 
«Правопіль». Спільно з іншим експертом 

Асоціації УМДПЛ Володимиром Бат-
чаєвим він презентував віртуальний 
слідчий ізолятор та відділ поліції 23 бе-
резня під час Міжнародного фестивалю 
документального кіно із прав людини 
Docudays-2019, а також у студії радіо Го-
лос Столиці, на форумі регіональних ко-
ординаторів тощо.

Олександр Федорук брав участь у 
моніторингових візитах, два з яких від-
булося в межах НПМ та один в рамках 
Меморандуму про співробітництво між 
Асоціацією УМДПЛ та Міністерством 
юстиції України щодо запобігання пору-
шенням прав людини в пенітенціарних 
закладах.

Також експерт прилучався до робо-
ти Комітету з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності 
Верховної Ради України та Міністерства 
юстиції України по реформуванню пені-
тенціарної системи.
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Просвітництво

НАПРЯМОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
 — розробку та поширення інформацій-
но-просвітницьких матеріалів та ін-
струментів про права людини в діяль-
ності органів правопорядку;

 — проведення навчальних заходів різ-
ного типу (тренінгів, майстер-класів, 
зустрічей тощо).

На сайті Асоціації УМДПЛ функціо-
нує Освітня платформа з прав людини 
(http://edu.umdpl.info/) — некомерцій-
ний навчально-просвітницький проєкт, 
що надає спеціальні знання про те, як 
захищати себе та свої права законним 
шляхом. На платформі розміщено два 
навчальні курси «Громадський активізм: 
без пошкоджень та проваджень» та «Ос-
нови спілкування з поліцією». Лекції роз-
роблені науковцями та громадськими 
активістами. Інформація доступна у тек-
стовому, відео- та аудіоформатах. Курси 
також містять візуальний матеріал, витя-
ги з нормативно-правової бази України, 
додатковий матеріал до кожної лекції 
та тестування на перевірку знань. Плат-
форму створено за підтримки Фундації 
Інституту відкритого суспільства (FOSI).

У 2019 році продовжено розробку та 
наповнення віртуальними об’єктами 
Інтернет-порталу «Правопіль» (http://
pravopil.umdpl.info), який інформує гро-
мадян про нормативно-правові вимоги 
до функціонування органів державної 
влади. За допомогою технології 3D-мо-
делювання відвідувач порталу може 
здійснити цікаву та пізнавальну вірту-

http://edu.umdpl.info/
http://pravopil.umdpl.info
http://pravopil.umdpl.info
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альну екскурсію по службовим примі-
щенням відділу поліції, державної мі-
граційної служби, суду, Центру надання 
адміністративних послуг, мерії та отри-
мати візуальну й текстову інформацію 
про стандарти дотримання в них прав 
людини. У 2019 році віртуальне місто 
«Правопіль» було поповнено новими 
об’єктам — слідчим ізолятором та геріа-
тричним пансіонатом.

Створення моделей державних орга-
нів на Інтернет-порталі «Правопіль» про-
водилось за консультативною участю 
працівників Секретаріату Уповноваже-
ного ВР України з прав людини, Націо-
нальної поліції та Державної міграційної 
служби України.

23 березня Інтернет-портал «Право-
піль» був презентований на Міжнарод-
ному фестивалі документального кіно із 
прав людини Docudays-2019. Крім загаль-
ної презентації об’єктів та інструментів, які 
надає «Правопіль», на заході правозахис-
ники та представники органів державної 
влади докладно обговорили проблеми 
дотримання стандартів прав людини в ді-
яльності органів державної влади.

25 березня про віртуальне правове 
місто розповіли також у студії радіо Го-
лос Столиці — керівник пенітенціарно-
го напряму Асоціації УМДПЛ Олександр 
Федорук та керівник напрямку «Пра-
восуддя у кримінальній юстиції» Олена 
Островська.

Протягом року координатор моніто-
рингових кампаній Асоціації УМДПЛ 
Сергій Перникоза продовжив роботу з 
проведення лекцій для молоді на тему 
«Як спілкуватись з поліцією?». Лекції на-
цілені на роз’яснення прав громадян у 
найбільш типових ситуаціях комунікації 
з правоохоронцями  — під час перевір-
ки документів, при затриманні, достав-
ленні до відділу поліції, складанні адмі-
ністративного протоколу, проведенні 
допиту тощо. Такі зустрічі проходили 5 
лютого в Молодіжному центрі Волині та 
19 квітня у Veteran Hub у Києві.

Окрім того, Сергій Перникоза прово-
див тренінг для молоді під час літнього 
табору «Крок до лідерства» 22–27 серп-
ня в Івано-Франківській області, органі-
зованого Фундацією Регіональних Ініці-
атив.
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17–18 квітня експерти Асоціації  
У МДП Л: керівник пенітенціарного на-
прямку  Олександр Федорук  та керівник 
напрямку «Правосуддя в кримінальній 
юстиції» Олена Островська взяли участь 
у  просвітницькій акції «Я маю право», що 
проходила за підтримки Департаменту мо-
лоді та спорту КМДА на базі Національного 
університету біоресурсів і природокорис-
тування України. Учасники мали змогу діз-
натися більше про права громадянина при 
спілкуванні з поліцією, в т.ч. завдяки нашій 
тематичній брошурі «Адвокат в кишені» та, 
по-друге, поспілкуватися про практичні 
моменти роботи поліції із співробітником 
Департаменту патрульної поліції.

З 23 по 25 липня члени Асоціації  
УМДПЛ взяли участь у другому тематич-
ному блоці Освітнього Фесту прав люди-
ни 2019, на якому обговорювалась тема 
протидії тортурам у місцях несвободи. Зо-
крема, Сергій Перникоза у своєму тренін-
гу «Виклики та гарантування права на сво-
боду від катувань» навів реальні ситуації 
та проаналізував успішні практики проти-
дії катуванням у місцях несвободи. Олек-
сандр Федорук, керівник пенітенціарного 
напрямку Асоціації УМДПЛ, провів виїз-

ний відкритий захід в Академії Державної 
пенітенціарної служби України (м. Черні-
гів). Учасники дізналися про важливість 
участі громадськості у моніторингу та по-
передженні катувань у місцях несвободи, 
особливості візитів громадськості до пені-
тенціарних установ, збору інформації під 
час таких візитів тощо. Команда творчої 
студії Real Stories Production провела май-
стер-клас з репортажної та жанрової фо-
тографії, щоб правозахисники мали змогу 
краще привернути увагу суспільства до 
найболючіших тем, створюючи виразні ві-
зуальні образи.

27–28 липня у Тернополі, 17–18 серп-
ня у Львові, а також 5-6 жовтня у Херсо-
ні, на локації громадських організацій 
#GROWMADA Ганна Рожкова та Сергій 
Перникоза розповіли про те, як контро-
лювати поліцію та запрошували стати во-
лонтерами нової хвилі з моніторингу дій 
правоохоронців. Заходи відбувалися про-
тягом найбільших фестивалів, тож більше 
500 слухачів змогли особисто поспілкува-
тися з експертами та дізнатися про свої 
права під час контакту з правоохоронни-
ми органами. 
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17–18 жовтня Оксана Полулях, керівник 
напряму «Просвітництво», взяла участь у  
просвітницькій акції «Я маю право!», що 
проходила за підтримки Департамен-
ту молоді та спорту КМДА на базі Наці-
онального педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова та Київського 
кооперативного інституту бізнесу і пра-
ва. Учасники мали змогу переглянути 
фільми «Дорогою до в’язниці» та «Пока-
рання ув’язненням в Україні. Теоретичні 
основи та практика», а також отримати 
брошури «Адвокат в кишені».

23–24 жовтня у м. Одеса експерти 
Асоціації УМДПЛ Сергій Перникоза та 
Володимир Батчаєв провели тренінг 
«Підвищення правової спроможності 
секс-працівників протидіяти порушен-
ням своїх прав з боку поліції». На заході 
секс-працівники отримали базові пра-
вові знання щодо прав і обов’язків полі-
цейських, а під час практичних інтерак-
тивних занять відпрацювали оптимальні 
алгоритми комунікації з правоохорон-
цями, набули навичок ведення діалогу 
з поліцейськими та захисту своїх прав.  

Завдяки співпраці із генеральною 
продюсеркою регіонального мовлення 
ПАТ «НСТУ» Марією Фрей, у жовтні в ефі-
рі всіх регіональних філій «UA:Суспільне 
мовлення» відбувся показ нашого семи-
серійного просвітницького мультсеріалу 
правозахисної тематики «Ти і поліція», 
створеного Асоціацією УМДПЛ спільно 
зі студією «Real Stories Production».

Асоціація УМДПЛ та «ЗахисТИ» впер-
ше презентували документальний фільм 

hromadske.ua «Етапом через пів-землі» 
у 44 Чернігівській виправній колонії, де 
утримуються засуджені жінки та їх діти. 
Кінопоказ був присвячений дню народ-
ження Олега Сенцова та відбувся у межах 
глобальної кампанії #SaveOlegSentsov, 
учасники якої вимагали звільнити неза-
конно ув’язненого кінорежисера.

Також 11 грудня під час презентації «Ін-
новаційні рішення для правозахисни-
ків», Асоціація УМДПЛ представила мо-
більний додаток, розроблений спільно 
з ГО «ЗахисТИ» а також мобільні додатки 
«Права людини за ґратами», «Поліція під 
контролем», «Розуміємо кримінальний 
процес». Окрім того, представлено і вір-
туальне правове місто «Правопіль».

Для проведення просвітницької робо-
ти Асоціація УМДПЛ активно використо-
вує можливості власного електронного 
видання — Інтернет-альманаху «Анти-
дот». На його сторінках публікуються не 
тільки найбільш актуальні аналітичні, 
публіцистичні та навчальні матеріали 
відомих експертів, правозахисників та 
журналістів, а й власні авторські мате-
ріали членів Асоціації УМДПЛ. Так, екс-
пертом Асоціації УМДПЛ Володимиром 
Батчаєвим були опубліковані просвіт-
ницькі статті: «Як працює телефонна 
«гаряча лінія» МВС», «Використання по-
ліцією відеореєстраторів: що треба зна-
ти», «Як поліція розглядає скарги грома-
дян — загрозлива статистика».
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Правосуддя в кримінальній юстиції

ПРОГРАМА РЕАЛІЗОВУЄТЬСЯ 
ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ: 

 — Посилення судового контролю;
 — Підвищення правової освіти грома-
дян;

 — Участь у законотворчій роботі;
 — Співпраця з органами суддівського 
врядування.

Метою напрямку є сприяння реаліза-
ції громадянами права на судовий за-
хист своїх прав і свобод у кримінальному 
провадженні, посилення судового конт-
ролю за дотриманням цих прав і свобод, 
сприяння  здійсненню правосуддя у кри-
мінальному провадженні на основі вер-
ховенства права та забезпеченню права 
кожного на справедливий суд.

Протягом року Олена Островська, ке-
рівник напряму, брала участь у тематич-
них обговореннях, законодавчих напра-
цюваннях у сфері кримінальної юстиції.
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Так 25 січня вона долучалася до ана-
лізу звіту за результатами аналітичного 
дослідження «Знання та навички ви-
пускників юридичних факультетів та за-
кладів вищої освіти через призму від-
повідальності потребам ринку праці», 
проведеного експертною групою з пра-
вової освіти Директорату з прав люди-
ни, доступу до правосуддя та правової 
обізнаності Міністерства юстиції Укра-
їни. На заході говорили про пріоритети 
реформування юридичної освіти на 2019 
рік. Концепцію реформування юридич-
ної освіти у розрізі потреб професійної 
спільноти обговорювали 10 квітня за ор-
ганізації Міністерства юстиції України та 
Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація правників України».

Олену Островську, як правового 
експерта, також запрошують для об-
міну думками щодо повернення дітей 
у конфлікті із законом до самостійного 
загальноприйнятого соціально-норма-
тивного життя в суспільстві. Такий захід 
на тему «Розвиток системи правосуддя 
та ресоціалізація щодо дітей у конфлік-
ті з законом в Україні», організований 
Міністерством юстиції України, відбув-
ся 13 лютого. 

17 квітня експертка отримала сер-
тифікат про підвищення кваліфікації, 
пройшовши заняття з правового прак-
тикуму на тему «Забезпечення консти-
туційного права на захист у криміналь-
ному провадженні», організованого 
Національною академією прокуратури 
України спільно з Національною асоці-

ацією адвокатів України та юридичним 
журналом «Право України».

У своєму блозі на сайті видавництва 
«Лівий берег — LB.UA» , експертка Асо-
ціації Олена Островська розмістила на-
ступні публікації:

 — «Антикорупційний суд запрацює: 
скільки ще насправді до старту» за 
15  вітня 2019 року.

 — «Як бути з доброчесністю оновлено-
го складу Вищої ради правосуддя» 
за 13  травня 2019 року щодо ситуа-
ції навколо оновлення складу Вищої 
ради правосуддя та обрання нових/
старих членів ВРП з’їздом адвокатів 
України.

 — «Що з люстрацією та чим вона закін-
чилась» за 11 червня 2019 року, де ана-
лізує процес люстрації органів судо-
вої влади (зокрема суддів), яка була 
проголошена ще у 2014-му і давно 
мала б бути завершена.
Крім того, у статті для видання «Дзер-

кало тижня» вона висвітлила тему про 
«тіньову» сторону судової реформи, 
а також на сайті організації дала політи-
ко-правовий аналіз ситуації звільнення 
з-під варти в залі суду обвинувачених 
Надію Савченко та Володимира Рубана 
в ніч з 15-го на 16-е квітня Броварським 
міськрайонним судом.
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Захист активістів

Протягом кількох років в Україні фік-
сується збільшення протиправних, неза-
конних дій щодо громадських активістів 
та журналістів. Вони зазнають переслі-
дувань та різних форм насильства. На-
самперед, це погрози, пошкодження 
майна, дискредитація, судові позови, 
«тіньові» затримання, а також фізичні 
ушкодження чи вбивство. Небажання 
правоохоронних органів проводити на-
лежне розслідування таких інцидентів 
стало ще одним значним викликом для 
нашої організації. Тому окремим напря-
мом діяльності Асоціації УМДПЛ стало 
документування таких переслідувань та 
систематична підтримка постраждалих 
активістів.

Для підсилення рівня знань право-
захисників, журналістів та громадських 
активістів, а також для підвищення 
рівня їхньої фізичної безпеки, Асоціа-
ція УМДПЛ спільно із мережею колек-
тивної безпеки «ЗахисТИ» реалізувала 
проєкт «Посилення системи захисту 
активістів», за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Чесь-
кої Республіки у межах Transition 
Promotion Program. Тривалість проєк-
ту шість місяців — з травня по жовтень 
2019 року. З часом проєкт перетворився 
у самостійний напрям роботи організа-
ції, який продовжить функціонувати і у 
2020 році.

Одним із перших елементів проєкту 
стало створення мережі моніторів по 
всій Україні, які фіксують випадки тиску 
на активістів та журналістів. Всього було 
зафіксовано 68 випадів таких переслі-
дувань. Одеса та Київ стали «лідерами 
тиску» на представників громадянсько-
го суспільства. Найбільш типові ситуа-
ції, які наразі існують: напади, погрози, 
безпека на мирних зібраннях, пробле-
ми з поліцією, обшуки.
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Щомісяця, починаючи з квітня 
2019  року, команда створювала моніто-
рингові звіти щодо випадків тиску на 
громадських активістів та журналістів. 
Вже презентовано шість звітів, які да-
ють змогу зробити висновки про безпе-
ковий клімат для таких діячів в Україні. 
Ознайомитися зі звітами можна за поси-
ланням: https://activist-protection.umdpl.
info/reports/

Також на основі цих звітів був підго-
товлений англомовний дайджест для 
міжнародних партнерів, в якому надава-
лася актуальна інформація про ситуацію 
з політичними переслідуваннями.

Окрім того, у межах проєкту створено 
безкоштовні digital-інструменти, що до-
поможуть підвищити рівень правоосві-
ти громадян, надають спеціальні знання 
щодо взаємодії з поліцією і законного 
захисту своїх прав, а також сприяють в 
питаннях безпеки:

 — Перший в Україні онлайн-додаток для 
фізичного захисту активістів «Твоя без-
пека» (Google Play — bit.ly/2QdIaut, App 
Store — apple.co/3cRbIYq) — дозволяє 
одним натиском кнопки на смартфоні 
надіслати геолокацію вибраним дові-
реним контактам, зберігає фото- та ві-
деоматеріали, зроблені за допомогою 
додатку, на захищений сервер.

 — Чат-бот в Телеграмі Activist’s advisor 
(https://t.me/activistsAdvisor_bot) — на-
дає короткі чіткі відповіді про алго-
ритм дій активіста під час загрозливих 
ситуацій, погроз, а також — рекомен-
дації з організації мирних зібрань, як 
спілкуватися з поліцією та надавати 
домедичну допомогу.

 — Освітній онлайн-курс «Громадський 
активізм: без пошкоджень та прова-
джень»  — 20 лекцій від провідних 
експертів, які надають комплексні 
поради активісту щодо того, як діяти 
у типових та найбільш критичних си-
туаціях аби захистити себе. Слухачі 
курсу дізнаються про основи цифро-
вої безпеки, правила спілкування з 
поліцейським, що робити під час зви-
нувачення в адміністративному чи 
кримінальному правопорушенні, як 
міжнародне право захищає активіс-
тів, як організувати і провести акцію 
та надати домедичну допомогу. Курс 
розміщено на Освітній платформі 
з прав людини (http://edu.umdpl.info/), 
а також на платформі Prometheus — 
найбільшому проєкті безкоштовної 
освіти в Україні. Вагомий внесок для 

https://activist-protection.umdpl.info/reports/
https://activist-protection.umdpl.info/reports/
http://bit.ly/2QdIaut
http://apple.co/3cRbIYq
https://t.me/activistsAdvisor_bot
http://edu.umdpl.info/
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курсу зробила Ева Катінка Шмідт — 
керівник відділу правосуддя, свобод 
та громадянського простору Моніто-
рингової місії ООН з прав людини в 
Україні, розповівши про міжнародні 
стандарти захисту активістів.

 — Карта зафіксованих випадків тиску на 
активістів та журналістів із геолокацією.
Всі продукти знаходяться на сайті про-

грами: http://activist-protection.umdpl.info
В межах допомоги постраждалим ак-

тивістам від дій правоохоронних органів, 
Асоціація УМДПЛ активно долучилася 
до роботи над кейсом Дарини Коцю-
руби — 16-річної активістки, яку затри-
мала поліція під час акції за імпічмент 
президента. Для діалогу з правоохорон-
цями щодо неправомірності їхніх дій 

було організовано круглий стіл за участі 
правозахисників київських організацій 
та рівненських правоохоронних органів 
«Роль поліції та органів місцевого са-
моврядування в забезпеченні права на 
мирні зібрання», який відбувся 6 червня 
у м. Рівне. Також представники Асоціації 
УМДПЛ відслідковували кожне судове 
засідання та інформували про його ре-
зультати, отримали рішення дисциплі-
нарної комісії у цій справі. Окрім того, 
розгорнуто інформаційну кампанію для 
підтримки активістки, зокрема  — про-

ведено флешмоб #НаМенеТежТиснули. 
Користувачі соцмереж ставили відпо-
відний хештег та розповідали свої історії 
боротьби. Всього зібрано 154 публікацій/
поширень та 1500 лайків.

У серпні команда проєкту «Посилення 
системи захисту активістів» Ганна Рожко-
ва, Анастасія Семка та Сергій Перникоза 
записали міжпрограмки для Українсько-
го радіо на тему самозахисту для акти-
вістів та журналістів (6 тем, 5 лайфхаків). 
Протягом тижня вони були в ротації у 
межах програми «Цього тижня на Укра-

http://activist-protection.umdpl.info 
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їнському радіо...». Окрім того, Ганна Рож-
кова та Анастасія Семка розповіли в ефірі 
Українського радіо про правовий та не-
правовий тиск на активістів, розслідуван-
ня справ та перші висновки моніторингу.

В межах реалізації проєкту у 6 міс-
тах України відбулася презентація 
онлайн-курсу «Громадський активізм: без 
пошкоджень та проваджень»: Сєвєродо-
нецьк (16 жовтня), Харків (17 жовтня), Чер-
каси (21 жовтня), Львів (23 жовтня), Одеса 
(25 жовтня), Хмельницький (28 жовтня). 
Під час презентації Сергій Перникоза, 
один із лекторів курсу, додатково роз-
повів слухачам про правила спілкуван-
ня з  поліцією. Також проведено круглі 
столи з правоохоронними органами для 
детального розбору кейсів тиску на акти-
вістів.

9 жовтня у Києві представники Асо-
ціації УМДПЛ організували експертну 
дискусію, присвячену ситуації в Україні 
щодо переслідувань активістів, журна-

лістів та правозахисників. Також було 
підведено підсумки моніторингу випад-
ків тиску на них за 2019 рік і обговорено 
можливі дії представників громадян-
ського суспільства з метою посилення 
захисту та безпеки.

31 жовтня під час прес-брифінгу «Як 
зупинити напади на активістів» право-
захисники розглядали тенденції тиску 
на представників громадянського су-
спільства, представили інструменти для 
захисту та надали рекомендації пра-
воохоронним органам для здійснення 
превентивних заходів.

11 грудня у межах Національної пра-
возахисної НеКонференції Асоціація 
УМДПЛ провела відкриту дискусію на 
тему «Як посилити захист громадян-
ського суспільства на рівні законодав-
ства?», під час якої учасники обміркову-
вали необхідні зміни законодавства для 
посилення захисту активістів.
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Бібліотека

Протягом 2019 року бібліотека Асоці-
ації УМДПЛ поповнилася матеріалами у 
сфері дотримання прав людини поліці-
єю та персоналом пенітенціарної служ-
би, зокрема:

 — 2 квартальні інформаційні бюлетені 
Асоціації УМДПЛ,

 — 4 випуски інформаційного бюлетеня, 
присвяченого перебігу реформи ор-
ганів правопорядку в Україні,

 — 6 моніторингових звітів щодо пере-
слідувань активістів, правозахисників 
та журналістів в Україні.

Аналітичні видання:
 — Дослідження «Дисциплінарна відпо-
відальність прокурорів в Україні». Ро-
бота присвячена вивченню практики 
притягнення прокурорів до дисци-
плінарної відповідальності Кваліфіка-
ційно-дисциплінарною комісією про-
курорів протягом 2017–2018 рр. 

 — Аналітичний звіт «(Майже) Старший 
Брат стежить за тобою: відеоспосте-
реження за дотриманням публічного 
порядку в Україні». У звіті висвітлено 
результати дослідження використан-
ня систем відеоспостереження для 
охорони публічного порядку в Украї-
ні, проведеного експертами Асоціації 
УМДПЛ в січні-жовтні 2019 року. 
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Спецпроєкти

Інтернет-альманах «Антидот» — 
електронне видання Асоціації УМДПЛ, 
спрямоване на висвітлення актуальних 
проблем у діяльності НПУ, прокуратури, 
СБУ, ДБР, НАБУ, пенітенціарної та мігра-
ційної служби, а також суду. На сторін-
ках альманаху (https://antydot.info/)  що-
денно публікуються відібрані з мережі 
Інтернет актуальні новини та критичні 
матеріали про недоліки у роботі вказа-
них правоохоронних структур. Рубрики 
видання («Новини», «Аналітика», «Публі-
цистика», «Розслідування», «Персона», 
«Відео», «Антидот ТВ» та інші) і зручна 
система пошуку матеріалів — як за ві-
домствами, так і за категорією порушень 
(«корупція», «жорстоке поводження», 
«дискримінація», «незаконне затриман-
ня» та інші),  роблять альманах цікавим 
для кожного читача.

Проведений аналіз відвідувань засвід-
чив те, що завдяки систематичному пу-
блікуванню матеріалів про порушення 
прав самих правоохоронців (категорія 
«права співробітників»), альманах став 
популярним і серед працівників поліції, 
пенітенціарної служби, СБУ та суддів.

Згідно з даними аналітики Google, у 
2019 році Інтернет-альманах «Антидот» 
відвідало 259 тисяч користувачів, кіль-
кість переглядів складає 690 тисяч

Порадник «Поліція під контролем»  — 
це правова інформація про те, як пово-
дитись з поліцейськими у різних життє-
вих ситуаціях, як уникнути конфлікту чи 
захистити свої права під час спілкування 
з правоохоронцями. Завантажити порад-
ник можна на сайті policeundercontrol.
org. Там також можна знайти кнопки для 
безкоштовного завантаження мобільно-
го додатку власникам операційних сис-
тем Android та iOS або самостійно знайти 
додаток в Google Play/iTunes. 

https://antydot.info/
http://policeundercontrol.org
http://policeundercontrol.org


26

Порадник «Права людини за ґра-
тами»   — це правовий посібник, що 
складається з 23 розділів та розкриває 
правові основи роботи пенітенціарних 
установ та права людей, які там пере-
бувають. Порадник має веб-версію на 
сайті prisonrights.info, а також у форматі 
мобільного додатку. Безкоштовно заван-
тажити його для операційної системи 
Android можна на Google Play (http://bit.
ly/33h5qwT). 

Порадник «Учасникам кримінально-
го провадження» — забезпечує надан-
ня необхідної правової інформації в сфе-
рі кримінального процесу відповідно до 
норм Кримінально-процесуального ко-
дексу України.  Порадник має веб-вер-
сію на сайті https://criminalprocedure.
in.ua, а також у форматі мобільного до-
датку. Безкоштовно завантажити його 
для операційної системи Android можна 
на Google Play (http://bit.ly/33h5qwT). 

Наразі більше 100 тисяч користувачів 
установили мобільні додатки, які допо-
магають відстоювати свої права.

Інтернет-портал «Правопіль» (http://
pravopil.umdpl.info/) — інноваційний ін-
струмент навчання та практичний по-
сібник з контролю за дотриманням прав 
людини в правоохоронних та інших дер-
жавних органах.  Інтерфейс порталу, ви-
конаний з використанням компонентів 
рухомої комп’ютерної графіки, представ-
ляє собою віртуальне місто Правопіль, у 
якому розташовані адміністративні бу-
дівлі відділу поліції, відділу міграційної 
служби, слідчого ізолятору пенітенціар-
ної служби, суду, геріатричного пансіо-
нату, міської ради, центру надання адмі-
ністративних послуг.

Завдяки використаним комп’ютер-
ним технологіям, відвідувач порталу 
отримає можливість увійти до кожної з 
цих установ та здійснити віртуальну екс-
курсію по її службовим приміщенням, 
змодельованим з максимальною реа-
лістичністю. А спеціальні інтерактивні 
об’єкти, які реагують на наведений на 
них курсор, дають можливість отримати 
правову текстову інформацію широкого 
діапазону — від умов прийому громадян 
в установі до функціональних обов’язків 
працівників.

http://bit.ly/33h5qwT
http://bit.ly/33h5qwT
https://criminalprocedure.in.ua
https://criminalprocedure.in.ua
http://bit.ly/33h5qwT
http://pravopil.umdpl.info/
http://pravopil.umdpl.info/
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Взаємодія з органами  
державної влади

Участь в роботі консультативно-
дорад чих органів та міжвідомчих 
експерт них груп 

Експерти Асоціації УМДПЛ в 2019 році 
співпрацювали з органами центральної 
виконавчої влади, комітетами Верхов-
ної Ради України, місцевими органами 
влади через участь експертів Асоціації 
у складі консультативно-дорадчих орга-
нів відповідних структур. Зокрема, мож-
на виділити:

 — Експертна рада з питань реалізації 
Національного превентивного меха-
нізму при Представникові Уповнова-
женого з питань реалізації Національ-
ного превентивного механізму;

 — Робоча група при Комітеті Верховної 
Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяль-
ності та Міністерства юстиції щодо ре-
формування пенітенціарної системи;

 — Робоча група при Комітеті Верховної 
Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяль-
ності щодо напрацювання системних 
змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України;

 — Робоча група Підкомітету з питань ре-
формування пенітенціарної системи, 
діяльності органів виконання пока-
рань та пробації;

 — Робоча група з питань реформування 
органів правопорядку Реанімаційно-
го пакету реформ.
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Партнери та донори Асоціації УМДПЛ

Проєкти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та коаліцій:

Міністерство закордонних 
справ Чеської Республіки

Програма розвитку 
ООН в Україні ПАКТ Україна

Міжнародний фонд 
«Відродження»

Фонд Відкритого 
Суспільства–Будапешт

Платформа 
 «Громадянська солідарність» 
громадянського суспільства 

країн-учасниць ОБСЄ

Ініціатива  
з протидії катуванням 

«Zero Torture»

Освітній дім прав людини 
в Чернігові
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Партнерами в проєктах Асоціації УМДПЛ протягом року  
виступили серед інших такі організації та ініціативи:

Урядово-громадська 
ініціатива «Разом проти 

корупції»

Правозахисний центр 
«Поступ» БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА»

ГО «ЗахисТИ» Експертний центр  
прав людини Центр прав людини ZMINA

Фундація  
Регіональних Ініціатив Україна без тортур Центр політико-правових 

реформ 

Всеукраїнська  
освітня програма  

«Розуміємо Права Людини»

Центр  
Громадянських Свобод

Благодійний фонд  
«Восток-SOS»
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

НАДХОДЖЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ:

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ:

Вид надходжень Сума, грн

Безповоротна фінансова допомога 6 947 569,92

 проєкт термін допомога, грн

OSI–Budapest (Open Society Institute)
«Зміцнення громадського контролю 
за правоохоронними органами» 01.06.2017–31.05.2019 всього: 1 735 725,00

у 2019 році: 862 625,00
Pact

«Підвищення рівня правоосвіти та здатності 
захищати власні права під час спілкування 
з поліцією»

01.01.2018–31.01.2019 всього: 261 700,00
у 2019 році: 24 761,92 

«Створення Інтернет-порталу «Правопіль»» 01.01.2018–30.06.2019 всього: 1 592 226,00
у 2019 році: 451 564,64

Міжнародний фонд «Відродження»
№ 52954  «Напрацювання нормативно-правових 
актів для використання систем відеоспостереження 
для охорони громадського порядку»

01.01.2019–15.10.2019 755 342,00 

ПРООН  «Програма розвитку громадянського суспільства»
№GА-HR4U-2019-1-1  «Сприяння діяльності 
Уповноваженого ВРУ з прав людини через розвиток 
регіональної мережі Секретаріату Уповноваженого»

26.02.2019–31.04.2019 767 520,00

ПРООН  «Права людини для України (00096842)»
№ GА-HR4U-2019-2-4 «Реалізація моделі   
«Омбудсман плюс» на регіональному рівні» 27.05.2019–31.01.2020 2 491 565,00

Чеська Республіка

Програми TRANSITION PROMOTION PROGRAM 27.05.2019–28.10.2019 1 594 161,36
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ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Вид витрат Сума, грн

Оплата праці 496 010,67

Офісні витрати

Банківські витрати 24 615,29

Канцтовари, пошта 8 043,50

Інтернет 12 645,00

Оренда офісу 215 642,00

Сайт 165 960,00

Прямі витрати

Навчальні та публічні 
заходи 400 955,44

Переклад 104 220,40

Публікації, тиражування, 
дизайн 104 130,00

Документальні фільми, 
мультфільми 307 400,00

Вид витрат Сума, грн

Розробка та підтримка 
на основі даних, mob.
app, інтерактивної карти 
моніторингу

967 300,00

Забезпечення 
моніторингової діяльності 114 265,07

Автор.гонорари 0,00

Послуги координаторів 2 450 982,75

Послуги за 
контрактами — 
менеджери

286 788,00

Послуги за контрактами 
— експерти 856 970,15

Послуги за контрактами-  
асистенти 163 428,00

Послуги по  
консультуванню 26 000,00

Всього 6 705 356,27



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


