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АСОЦІАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ



Про організацію

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в ді-
яльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) — неурядо-
ва правозахисна організація, що здійснює системний всеукра-
їнський моніторинг дотримання прав людини та основоположних 
свобод у діяльності правоохоронних органів.

Місією Асоціації УМДПЛ є забезпечення дотримання прав та сво-
бод людини у роботі органів правопорядку шляхом розвитку ді-
євого громадського контролю. Організацію в 2010 році створи-
ли колишні працівники Управління моніторингу дотримання прав 
людини, яке функціонувало у складі центрального апарату МВС 
України  у 2008-2010 роках.

Асоціація має багаторічний досвід роботи в галузі моніторин-
гу дотримання прав людини, а також власний пул експертів, які 
беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів дер-
жавних відомств та міжвідомчих експертних груп, долучаються до 
розробки змін до нормативно-правових актів, що регулюють ді-
яльність органів правопорядку, та є співавторами законопроєктів, 
розробниками низки тренінгів, майстер-класів, посібників, аналі-
тично-методичних матеріалів, науково-практичних видань тощо. 

Експерти Асоціації розробляють навчальні програми, організо-
вують  та особисто проводять різноманітні просвітницькі заходи. 
Налагоджені робочі контакти і партнерські стосунки з локальними 
організаціями та активістами дають змогу реалізовувати проєк-
ти, які охоплюють всі регіони України (за виключенням окупованих 
територій).

Структура організації

Вищим керівним органом Асоціації є щорічні загальні збори, які 
затверджують фінансові та загальні звіти, обирають склад та го-
лову правління, ревізійну комісію і спостережну раду. Річні за-
гальні збори також обговорюють питання, що стосуються страте-
гії розвитку організації.



Напрямки діяльності організації

• ПРОТИДІЯ КАТУВАННЯМ

• РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

• РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ

• РЕФОРМА ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

• ЗАХИСТ ПРАВОЗАХИСНИКІВ І АКТИВІСТІВ

Спецпроєкти

• ІНТЕРНЕТ-АЛЬМАНАХ “АНТИДОТ”

• ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРАДНИК “ПОЛІЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ”

• ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРАДНИК “ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ГРАТАМИ”

• ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРАДНИК  “УЧАСНИКАМ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ”

• ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ВІРТУАЛЬНЕ МІСТО “ПРАВОПІЛЬ“»

Основні активності:

• виявлення існуючих системних недоліків у правоохоронній 
системі;

• участь у моніторингових візитах в рамках Національного пре-
вентивного механізму;

• організація проведення системного моніторингу з контролю 
за дотриманням прав людини в державних органах з подаль-
шим узагальненням та аналізом отриманих результатів;

• розробка просвітницьких матеріалів в сфері дотримання 
прав людини в діяльності органів правопорядку та захисту 
громадських активістів і правозахисників;

• моніторинг порушень прав громадських активістів;

• підготовка рекомендацій державним органам щодо покра-
щення рівня дотримання прав і свобод людини;

• участь у роботі з удосконалення стандартів в сфері дотри-
мання прав людини в діяльності органів правопорядку;

• популяризація ідеї громадського контролю за діяльністю поліції.



Співпраця з Омбудсманом

В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Асоціаці-
єю УМДПЛ та Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю-
дини за підтримки Програми розвитку ООН в Україні продовжився 
розвиток мережі регіональних координаторів Уповноваженого по 
зв’язкам з громадскістю. 

В рамках даного проєкту регіональні координатори:

• здійснили понад 400 моніторингових візитів в місця несвобо-
ди, по кожному з яких було підготовлено звіт та рекомендації 
відповідним органам влади, яким підпорядковуються дані міс-
ця несвободи;

• взяли участь в 47 судових засіданнях, під час яких слідкували 
за дотриманням процесуальних прав осіб, які відносяться до 
вразливих груп або під час розгляду резонансних справ;

• вивчали та узагальнювали інформацію про виявлені пору-
шення прав і свобод людини; 

• організували понад 600 та взяли участь у понад 720 різнома-
нітних просвітницьких заходах по темі захисту прав людини.

По результатам виявлених порушень та зібраних матеріалів Упов-
новаженим було відкрито понад 150 спеціальних проваджень. 
Крім того, на постійній основі здійснювався моніторинг стану до-
держання права людини на доступ до інформації та у сфері захи-
сту персональних даних, надавалась оцінка рішень органів міс-
цевого самоврядування щодо дотримання конституційних прав і 
свобод людини й громадянина. 

Захист прав секс-працівників

В рамках співпраці з БО “ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА” за фінансової під-
тримки Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією в 2020 році було реалізовано проєкт  “Подолання 
стигми та дискримінації стосовно секс-працівників з боку пред-
ставників правоохоронних органів на національному та регіо-



нальному рівнях”. В рамках проєкту проведено  3 спеціалізова-
них ТоТ з тематики зниження рівня стигми та дискримінації щодо 
секс-працівників з боку поліцейських. Загалом було підготовлено 
52 тренери, які протягом 2020 року провели 344  інформаційних 
заходи у 122 регіональних органах і підрозділах поліції. Така ді-
яльність, спрямована на розвинення всеукраїнської мережі гро-
мадських активістів і зміцнення їх контактів з місцевими право-
охоронцями, у подальшому має сприяти дотриманню ними прав 
секс-працівників та інших вразливих груп.  Загалом навчання 
пройшли понад 4000 співробітників поліції. Окрім активістів, до 
тренерських команд вдалося залучити і самих секс-працівників, 
які відверто та  “без прикрас” розповідали про порушення своїх 
прав поліцією. 

Крім того, задля більш широкого висвітлення проблеми системних 
порушень прав працівників комерційного сексу, експерти Асо-
ціації спільно з колегами з БО “ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА” та ГО “Ріал 
Сторіс Продакшн” об’єднали зусилля для створення соціальних 
відеороликів щодо необхідності декриміналізації секс-роботи.  
Зокрема, щодо системних порушень прав людини під час притяг-
нення секс-працівників до адміністративної відповідальності за 
статтею 181-1 “Заняття проституцією” КУпАП. 

Експертно-аналітичний напрямок

НАПРЯМКОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:

• здійснення тематичних, комплексних досліджень стану дотри-
мання прав людини в діяльності органів правопорядку, на-
дання висновків та пропозицій зацікавленим органам влади;

• підготовка аналітичних публікацій та policy-документів;

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

• надання коментарів ЗМІ щодо ключових подій у сфері діяль-
ності органів правопорядку;

• участь та організація тематичних круглих столів, конференцій, 
тренінгів тощо.



У зв’язку з розвитком пандемії Ковід-19 та з метою її подолання дер-
жавні органи  ввели в дію ряд карантинних обмежувальних захо-
дів. Це, в свою чергу, спричинило збільшення випадків порушень 
прав людини, насамперед, з боку органів правопорядку, на які 
було покладено функції контролю за виконанням цих обмежуваль-
них заходів. Експерти Асоціації дослідили Правові основи запро-
вадження карантину, які вводились центральними органами вико-
навчої влади і місцевого самоврядування та були спрямовані на 
протидію коронавірусній хворобі COVID-19, провели експертний 
аналіз кейсів по притягненню до відповідальності за порушення 
правил карантину, дослідивши особливості застосування статті 
44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення (КУпАП) та також провели 
моніторинг дотримання поліцією прав громадян при застосуван-
ні статті 173-1 КУпАП «Поширювання неправдивих чуток і засто-
сування поліцією сили під час затримання порушників карантину. 
Матеріали звітів Асоціації з цих питань були використані або оп-
рилюднені низкою популярних Інтернет-медіа, зокрема “Антикор”, 
“Україна кримінальна”, “Судово-юридична газета” тощо. 

Дослідження в сфері захисту персональних даних 
та права на приватність.

Протягом 2020 року Асоціація УМДПЛ реалізувала проєкт “За-
хист персональних даних в системах відеоспостереження за 
дотриманням публічного порядку, якими користуються органи 
місцевого самоврядування” за підтримки Міжнародного фон-
ду “Відродження”. В рамках проєкту було розроблено посібник 
“Відеоспостереження у публічних місцях: основи захисту персо-
нальних даних”. Даним аналітичним продуктом систематизова-
но основні національні вимоги та міжнародні стандарти в сфері 
захисту персональних даних під час забезпечення охорони гро-
мадського порядку шляхом встановлення систем відеоспостере-
ження в громадських місцях. 

Дане дослідження стало продовженням роботи експертів Асо-
ціації з вивчення та аналізу стану захисту персональних даних 
при використанні систем відеоспостереження в Україні, під час 
якої було виявлено, що в більшості випадків впровадження таких 
систем проводиться без урахування необхідності забезпечення  



належного захисту інформації, в тому числі персональних даних, 
та дотримання прав громадян (відсутні попередження про віде-
оспостереження, не врегульовано використання відеоаналітики 
і багато інших питань, які прямо або опосередковано впливають 
на порушення права на приватність). 

Просвітництво

 НАПРЯМКОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:

• розробку та поширення інформаційно-просвітницьких мате-
ріалів та інструментів про права людини в діяльності органів 
правопорядку;

• проведення навчальних заходів різного типу (тренінгів, май-
стер-класів, зустрічей тощо).

На сайті Асоціації УМДПЛ функціонує Освітня платформа з 
прав людини (http://edu.umdpl.info/) - некомерційний навчаль-
но-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 по-
шкоджень та проваджень” та “Основи спілкування з поліцією”. 
Лекції розроблені науковцями та громадськими активістами. Ін-
формація доступна у текстовому, відео- та аудіоформатах. Курси 
також містять візуальний матеріал, витяги з нормативно-правової 
бази України, додатковий матеріал до кожної лекції та тестування 
на перевірку знань. Платформу створено за підтримки Фундації 
Інституту відкритого суспільства (FOSI).

У 2020 році продовжено розробку та наповнення віртуальними 
об’єктами Інтернет-порталу “Правопіль” (http://pravopil.umdpl.
info), який інформує громадян про нормативно-правові вимоги до 
функціонування органів державної влади. Відвідувачі порталу мо-
жуть здійснити цікаву та пізнавальну віртуальну екскурсію по служ-
бовим приміщенням відділу поліції, слідчого ізолятору, державної 
міграційної служби, суду, Центру надання адміністративних послуг, 
мерії, геріатричного пансіонату та отримати візуальну й текстову 
інформацію про стандарти дотримання в них прав людини.

http://edu.umdpl.info/
http://pravopil.umdpl.info
http://pravopil.umdpl.info


Створення 3D-моделей державних органів на Інтернет-порталі 
“Правопіль” та їх інформаційне наповнення проводилось за учас-
тю працівників Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав 
людини, Національної поліції та Державної міграційної служби 
України, які надавали необхідну консультативну допомогу у ре-
алізації проекту.

Для проведення просвітницької роботи Асоціація УМДПЛ ак-
тивно використовує можливості власного електронного видан-
ня - Інтернет-альманаху “Антидот”. На його сторінках щоденно 
публікуються новини з питань діяльності органів правоохоронної 
системи, а також найбільш актуальні аналітичні, публіцистичні та 
навчальні матеріали відомих експертів, правозахисників і жур-
налістів, у тому числі власні авторські матеріали членів Асоціа-
ції УМДПЛ. Можна відмітити, що популярність Інтернет-альмана-
ху “Антидот” у читачів постійно зростає - у 2020 році, за даними 
аналітики Google, сайт нараховує 1,2 млн сеансів.

Захист активістів

Протягом кількох років в Україні фіксується збільшення проти-
правних, незаконних дій щодо громадських активістів та журна-
лістів. Вони зазнають переслідувань та різних форм насильства. 
Насамперед, 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 напрямом діяльно-
сті Асоціації УМДПЛ стало документування фактів таких переслі-
дувань та систематична підтримка потерпілих активістів.

Для підсилення рівня знань правозахисників, журналістів та гро-
мадських активістів, а також для підвищення рівня їхньої фізич-
ної безпеки, Асоціація УМДПЛ продовжує працювати у напрямку 
захисту представників громадянського суспільства. У 2020 році 
стартував проєкт “Посилення системи захисту активістів”, який 
реалізується за фінансової підтримки посольства США. Трива-
лість проєкту - з липня 2020 до червня 2021 року. 



У рамках проекту команда працювала у трьох напрямках:

1)   моніторинг нападів на активістів та контроль за ходом роз-
слідувань;

2)   підвищення рівня обізнаності місцевих громадських активістів;
3)   робота з міжнародними партнерами для підвищення актив-

ності захисту активістів.

Щодо першого напрямку - моніторинг нападів на активістів та 
контроль за ходом розслідувань нашою командою:

Cистемно відслідковувались кейси переслідувань активістів, 
правозахисників та журналістів-розслідувачів, проводилось

проводилось їх опитування. При комунікації з жертвами, ми не 
лише документували сам факт тиску, але й проводили додатко-
ве опитування щодо їх морального стану для того, аби виявити, 
як напади загалом впливають на рівень активності громадян-
ського суспільства. З початку проєкту в 2020 році ми зафіксу-
вали 52 справи, у якій активістам/-кам перешкоджали у їх ді-
яльності або намагалися залякати. 19 справ зафіксовано у м. 
Київ, 13 — у Одеській, 7 — у Харківській, 5 — у Київській, 3 — у 
Львівській, 5 — у інших областях України. Серед видів тиску, від 
якого потерпали активісти, можна виокремити наступні: по-
шкодження майна — 13 справ (з них пошкодження або підпал 
автівки — 6 справ), фізичний напад — 11, погрози — 10, цькуван-
ня чи дискредитація — 7, інші види тиску — 11. Щодо напрямків 
діяльності активістів, які піддавались нападам: 11 нападів було 
щодо антикорупційних активістів, 15 — ЛГБТК та фем-активістів, 
6 — еко-активістів, 8 - правозахисниць, 13 — інші види діяльності.

Сергій Перникоза, правовий експерт, підготував та надіслав 
більше 40 запитів до представників органів правопорядку. 

За цей час було встановлено, що поліція почала активніше ці-
кавитись розслідуванням фактів нападів на громадських акти-
вістів/-ок. Попри відсутність у Кримінальному кодексі України 
відповідної статті, в обласних управліннях Національної поліції 
наразі визначені відповідальні особи, які збирають та узагаль-
нюють інформацію щодо нападів на активістів/ок. Про виявлені 
факти звітують до Головного слідчого управління та періодично 
доповідають про хід здійснення розслідування таких злочинів.

I.

II.



Серед негативних факторів слід відзначити те, що на ефектив-
ність та швидкість розслідування продовжує суттєво впливати 
фактор резонансності справи, перед усім чи цікавляться ЗМІ 
тим, як злочин розслідується.

Також, залишаються системні проблеми у швидкості реагу-
вання правоохоронців на злочин, доволі часто незадовільно 
вирішуються питання забезпечення особистої безпеки гро-
мадських активістів/-ок і попередження скоєння повторних 
нападів.  Викликає занепокоєння відверто слабкий рівень пре-
венції цієї категорії злочинів - здебільшого правоохоронці ре-
агують на випадки тяжких злочини, що вже стались, в той час 
як цілеспрямована робота з попередження та недопущення 
нападів на активістів/-ок, фактів тиску, погроз, використання 
мови ворожнечі фактично не проводиться.

Здійснено підготовку “Дослідження безпеки представ-
ників/-ць громадянського суспільства в Україні (липень-

грудень 2020)”. Дослідження було перекладено англійською 
мовою та опубліковано на сайті Асоціації УМДПЛ. Дослідження 
складається з трьох основних розділів: 

1. ефективність розслідувань;
2. результати соціологічного дослідження щодо самопочуття 

та оцінки власної безпеки постраждалих активістів/-ок;
3. опис інцидентів. 

Моніторинговий звіт було представлено громадським право-
захисним організаціям, які працюють у сфері захисту акти-
вістів, а також надіслано Голові національної поліції України. 
Команда Асоціації УМДПЛ підготувала рекомендації  Міністер-
ству внутрішніх справ, Національній поліції та Кабінету міністрів 
України щодо підвищення рівня безпеки активістів.

Наприкінці 2020 року команда проєкту провела прес-конфе-
ренцію в Українському кризовому медіа-центрі, під час якої 
обговорювались ситуація з тиском на активістів та проблеми 
ефективності розслідувань нападів на них та можливі дії для 
власного захисту. Трансляцію прес-конференції можна поба-
чити за посиланням: https://fb.watch/3HmqQyUyng/.

III.

https://fb.watch/3HmqQyUyng/


Щодо другого напрямку - підвищення рівня обізнаності місцевих 
громадських активістів, командою було проведено регіональний 
тренінг “Персональна безпека в правозахисті”. Тренінг пройшов 
25-27 вересня для 13 активістів з Одеси. Захід був розділений на 
три блоки та передбачав отримання знань щодо:

• фізичної безпеки;

• цифрової безпеки;

• безпеки під час взаємодії з правоохоронними органами. 

Учасники тренінгу отримали навички планування персональної 
безпеки, опанували інструменти цифрового захисту своєї пер-
сональної техніки та розробили стратегію поведінки з правоохо-
ронними органами.

Завдяки тренінгу місцеві активісти провели оцінку та ранжуван-
ня власних ризиків, здійснили моделювання ситуацій у випадку 
викрадення, нападів на офіс, затримання, фабрикування кримі-
нальних справ, розробили особистий план безпеки. За резуль-
татами заходу учасники виявили готовність проводити акції солі-
дарної дії, з огляду на необхідність об’єднання та взаємопідтримки 
у критичних ситуаціях, а також здійснювати документування та 
інформування про кейси тиску на громадських активістів в Одесі 
для підготовки щоквартальних звітів у рамках проєкту.

Також у рамках цього напрямку нашою командою 4-5 грудня та 
11-12 грудня було організовано онлайн семінар з міжнародної ад-
вокації, під час якого 74 учасники дізнались про те, що таке адво-
кація і дії на захист суспільних інтересів, як провести громадську 
кампанію та яка існує міжнародна система захисту прав людини, 
як можливо проводити адвокацію в системі ООН, ОБСЄ, Ради Єв-
ропи та ЄС, а також про особливості адвокаційних кампаній під 
час кризи. 



Міжнародне співробітництво 

За даним напрямком в 2020 році увага приділялась, насамперед, 
тематиці захисту прав правозахисників. 

Робота здійснювалась за 5 основними напрямками:

1. Рада Європи (на рівні постійно діючих органів Європарла-
менту, Єврокомісії, також включаючи спеціальні інститути: 
комісари за напрямками, спецдоповідачі, спецпредставни-
ки тощо).

2. Структури ООН (на рівні представництв ООН в Україні, Місії 
ООН з прав людини, Програми розвитку ООН, УВКБ ООН). 

3. ОБСЄ (на рівні Бюро по демократичним інституціям та пра-
вам людини ОБСЄ, Моніторингової місії ОБСЄ в Україні, 
Офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, тематичних 
спецпредставників та спецдоповідачів). 

4. Посольства: США, Єврокомісії, Королівства Нідерландів, 
ФРН, Великої Британії, Канади, Чехії, Польщі, Норвегії, Швеції, 
Швейцарії, Франції.

5. Міжнародні неурядові організації, фонди та мережі, які опіку-
ються правами людини (Міжнародна амністія, Human Rights 
Watch, Human Rights First,  Мережа домів прав людини, Між-
народна Платформа громадянської солідарності ОБСЄ, 
Гельсінський фонд з прав людини, Нідерландський Гельсін-
ський комітет, Норвезький Гельсінський комітет, Міжнародне 
партнерство за права людини, Міжнародна правозахисна 
федерація).

Крім цього в 2020 році була проведена робота по створенню по-
стійних майданчиків по просуванню та адвокатуванню питань 
по захисту активістів на міжнародній арені. Так в рамках  Між-
народної платформи громадянської солідарності ОБСЄ  Асоціа-
ція виступила ініціатором створення нової Робочої групи з питань 
протидії переслідуванню активістів громадянського суспільства 
і наразі є її координатором. Ініціативу щодо створення цієї гру-
пи підтримали та заявили про готовність брати участь в її роботі 
також наступні члени Платформи:  Правозахисний центр ZMINA 
(Україна), Центр участі та розвитку (Грузія) та Гельсінський фонд з 
прав людини (Польща), Ванадзорский офіс (Арменія), Громадський



вердикт (Росія), Кадир-касиет (Киргизстан). Головною метою цієї 
робочої групи є підвищення сприйняття безпеки правозахисни-
ків, журналістів та громадських активістів через підвищення рівня 
безпеки цих цільових груп та рівня їх знань у типових ситуаціях, 
що загрожують життю та загрозі здоров’ю, та консолідація знання 
своїх основних прав.  Також йде комунікація по створенню подіб-
ного майданчика за цим напрямком у рамках мережі Домів прав 
людини. В Україні цю мережу представляє Громадська спілка 
«Освітній дім прав людини в Чернігові» (Асоціація УМДПЛ входить 
до цієї спілки). В стратегію діяльності Дому та мережі також був 
включений напрямок – захист правозахисників і  активістів.

Бібліотека

Протягом 2020 року бібліотека Асоціації УМДПЛ поповнилася се-
рією посібників, звітів та інших аналітичних матеріалів  у сфері до-
тримання прав людини, зокрема:

• Річне дослідження з безпеки представників та представниць 
громадянського суспільства 2020-21

• Відеоспостереження у публічних місцях: основи захисту персо-
нальних даних (посібник для органів місцевого самоврядування)

• Порушення прав громадян співробітниками органів право-
порядку при забезпеченні дотримання правил карантину в 
Україні: звіт за результатами моніторингу

• Дотримання поліцією прав громадян при затриманні за пору-
шення правил карантину

• Дотримання поліцією прав громадян при застосуванні статті 
173-1 КУпАП «Поширювання неправдивих чуток»

• Дотримання прав людини поліцією при застосуванні статті 
44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

• Правові аспекти запровадження карантину, спрямованого на 
протидію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні

• Другий періодичний звіт “Типові порушення прав людини 
представниками органів правопорядку в ході впровадження 
карантинних обмежень»



• Типові порушення представників органів правопорядку під 
час запровадження карантинних обмежувальних заходів.

Зазначені матеріали розміщені на сайті Асоціації в розділі “Біблі-
отека”: http://umdpl.info/library/ 

Спецпроєкти

Інтернет-альманах “Антидот” – електронне видання Асоціації 
УМДПЛ, спрямоване на висвітлення актуальних проблем у ді-
яльності НПУ, прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, пенітенціарної та мі-
граційної служби, а також суду. На сторінках альманаху (https://
antydot.info/)  щоденно публікуються відібрані з мережі Інтернет 
актуальні новини та критичні матеріали про недоліки у роботі 
вказаних правоохоронних структур. Рубрики видання (“Новини”, 
“Аналітика”, “Публіцистика”, “Розслідування”, “Персона”, “Відео”, 
“Антидот ТВ” та інші) і зручна система пошуку матеріалів - як за 
відомствами, так і за категорією порушень (“корупція”, “жорстоке 
поводження”, “дискримінація”, “незаконне затримання” та інші),  
роблять альманах цікавим для кожного читача.

Проведений аналіз відвідувань засвідчив те, що завдяки систе-
матичному публікуванню матеріалів про порушення прав самих 
правоохоронців (категорія “права співробітників”), альманах став 
популярним і серед працівників поліції, пенітенціарної служби, 
СБУ та суддів.

Згідно даних аналітики Google, у 2020 році кількість переглядів 
Інтернет-альманаха “Антидот” складає 1,2 млн.

Порадник “Поліція під контролем” - це правова інформація про 
те, як поводитись з поліцейськими у різних життєвих ситуаціях, як 
уникнути конфлікту чи захистити свої права під час спілкуван-
ня з правоохоронцями. Завантажити порадник можна на сайті 
policeundercontrol.org. Там також можна знайти кнопки для без-
коштовного завантаження мобільного додатку власникам опе-
раційних систем Android та iOS або самостійно знайти додаток в 
Google Play/iTunes. 

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


Порадник “Права людини за ґратами” - це правовий посібник, 
що складається з 23 розділів та розкриває правові основи ро-
боти пенітенціарних установ та права людей, які там перебува-
ють. 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 (http://bit.
ly/33h5qwT). 

Порадник “Учасникам кримінального провадження” - забезпе-
чує надання необхідної правової інформації в сфері криміналь-
ного процесу відповідно до норм Кримінально-процесуально-
го кодексу України.  Порадник має веб-версію на сайті https://
criminalprocedure.in.ua, а також у форматі мобільного додатку. 
Безкоштовно завантажити його для операційної системи Android 
можна на Google Play (http://bit.ly/33h5qwT). 

Наразі більше 100 тисяч користувачів установили мобільні додат-
ки, які допомагають відстоювати свої права.

Інтернет-портал “Правопіль” (http://pravopil.umdpl.info/) – інно-
ваційний інструмент навчання та віртуальний практичний посіб-
ник з контролю за дотриманням прав людини в правоохоронних 
та інших державних органах.  Інтерфейс порталу, виконаний з 
використанням компонентів рухомої комп’ютерної графіки, пред-
ставляє собою віртуальне місто Правопіль, у якому розташовані 
адміністративні будівлі відділу поліції, відділу міграційної служби, 
слідчого ізолятору пенітенціарної служби, суду, геріатричного 
пансіонату, міської ради, Центру надання адміністративних по-
слуг.

Завдяки використаним комп’ютерним технологіям, відвідувач 
порталу отримає можливість увійти до кожної з цих установ та 
здійснити віртуальну екскурсію по її службовим приміщенням, 
змодельованим з максимальною реалістичністю. А спеціальні ін-
терактивні об’єкти, які реагують на наведений на них курсор, да-
ють можливість отримати правову текстову інформацію широкого 
діапазону – від умов прийому громадян в установі до функціо-
нальних обов’язків працівників.

http://prisonrights.info
http://bit.ly/33h5qwT
http://bit.ly/33h5qwT
https://criminalprocedure.in.ua
https://criminalprocedure.in.ua
http://bit.ly/33h5qwT
http://pravopil.umdpl.info/


Взаємодія з органами 
державної влади

Експерти Асоціації УМДПЛ в 2020 році співпрацювали з органами 
центральної виконавчої влади, комітетами Верховної Ради Укра-
їни, місцевими органами влади через участь експертів Асоціації 
у складі консультативно-дорадчих органів відповідних структур. 
Зокрема, можна виділити:

• Експертна рада з питань реалізації Національного превен-
тивного механізму при Представникові Уповноваженого з пи-
тань реалізації Національного превентивного механізму;

• Робоча група з питань реформування органів правопорядку 
Реанімаційного пакету реформ.

Партнери та донори 
Асоціації УМДПЛ

Проєкти Асоціації УМДПЛ протягом року підтримували:

• Міжнародний фонд “Відродження”

• Програма розвитку ООН в Україні

• Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні

• Європейський фонд сприяння демократії

Партнерами в проєктах Асоціації УМДПЛ протягом року виступи-
ли серед інших такі організації та ініціативи:

• Правозахисний центр “Поступ”

• БО “ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА”

• Експертний центр прав людини (ЕЦПЛ), ecpl.com.ua

• Центр інформації про права людини Зміна, humanrights.org.ua

• ГО «Україна без тортур»

• Всеукраїнська освітня програма “Розуміємо Права Людини”, 

http://ecpl.com.ua
http://humanrights.org.ua


edu.helsinki.org.ua

• Центр Громадянських Свобод (ЦГС), ccl.org.ua

• Благодійний фонд “Восток-SOS”, vostok-sos.org

Асоціація УМДПЛ входить до складу таких асоціацій та коаліцій:

• Платформа “Громадянська солідарність” громадянського су-
спільства країн-учасниць ОБСЄ, civicsolidarity.org

• Ініціатива з протидії катуванням “Zero Torture”

• Освітній дім прав людини ehrh-ch.org.ua/index.php/uk

• Коаліція на захист громадянського суспільства в Україні

• Платформа за правові реформи для ОГС 

Фінансовий звіт за 2020 рік

Надходження організації

Вид надходжень:

• Безповоротня фінансова допомога

В 2020 році нас підтримували:

• ПРООН  “Права людини для України”

Проєкт № GА-HR4U-2019-2-4 «Реалізація моделі   «Омбуд-
сман плюс» на регіональному рівні»
Термін 27.05.2019 - 31.01.2020, сума гранту 2491565,00грн.
Сума в 2020 р. – 535 365,00 грн.

• ПРООН  “Права людини для України”

Проєкт № HR4U-GA-1-2020-2 «00096842 «Права людини для 
України»
Термін 25.03.2020 - 17.07.2020
Сума – 899 235,97 грн.

• European Endowment for Democracy (EED) 

5 836 332,82 
грн

http://edu.helsinki.org.ua
http://ccl.org.ua
http://vostok-sos.org
http://civicsolidarity.org
http://ehrh-ch.org.ua/index.php/uk


Проєкт № 940366493201/2020/1142
Термін 01.05.2020 - 30.11.2020
Сума – 583 880,00 грн.

• Міжнародний фонд «Відродження»

Проєкт № SG53656 «Захист персональних даних в системах 
відеоспостереження за дотриманням публічного порядку, 
якими користуються органи місцевого самоврядування»
Термін 01.06.2020 – 31.01.2021
Сума в 2020 р. – 233 201,37 грн

• Посольство США в Україні

Програми SUP30020GR0204
Термін 01.07.2020 - 30.06.2021
Сума в 2020 р. – 789 156,73 грн.

• ПРООН  “Права людини для України”

Проєкт № 2020_RPA_684 «Залучення ГО/ ОГС як відповідаль-
ної сторони для управління регіональною мережею Офісу 
омбудсмена»
Термін 01.10.2020р - 31.01.2021
Сума в 2020 р. - 2 795 493,75 грн.

 

 

 

 




