
З В І Т
2 0 1 7





3

ЗМІСТ

Про організацію  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Наша команда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Стратегічні напрями діяльності організації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

1 . БЕЗПЕКА ГРОМАД І ПРАВА ЛЮДИНИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

2 . ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

2.1.  Запровадження механізмів залучення громадськості до попередження та розслідування 
порушень прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Підвищення спроможності державних інституцій у попередженні порушень прав людини . . . .  30

3 . РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

4 .  ПРАВА ЛЮДИНИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Наші партнери  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

Додаток 1 . Фінансовий звіт   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46



ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ



5

Експертний центр з прав людини – 
громадська організація, заснована 
у 2015 році, основна діяльність якої 
спрямована на проведення комплексних 
соціально-правових досліджень  
у сфері кримінальної юстиції, розробку  
та просування дієвих механізмів  
її функціонування відповідно до найкращих 
світових практик та міжнародних стандартів.

Місія організації – сприяння 
функціонуванню в Україні справедливої  
та дієвої системи кримінальної юстиції  
з неухильним дотриманням прав людини.

Контакти:
м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, оф. 170
www.ecpl.com.ua 
+38 095 39 300 39
experthrcenter@gmail.com
www.facebook.com/ExpertCenterForHumanRights/

Під кримінальною юстицією ми розуміємо 
діяльність у сфері формування та реалізації 
державної політики з попередження та 
розслідування правопорушень, притягнення 
до відповідальності, засудження, 
виправлення й ресоціалізації осіб, які їх 
вчинили.
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Мета програми – посилити спроможність громади 
формувати і впливати на політику безпеки за місцем 
проживання.

У 2017 році експерти Центру взяли участь у комплек-
сному аналізі практик взаємодії між поліцією, орга-
нами місцевого самоврядування та громадськістю 
задля розвитку ініціатив у сфері безпеки на рівні 
громад. Це дослідження було проведене з метою 
подальшої розробки інструментів посилення комуні-
каційної та інституційної спроможності цих суб’єктів. 
Робота була проведена за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» у рамках діяльності  експертної 
групи з питань розвитку концепції community policing. 
До цієї експертної групи також входять представ-
ники ГО «Центр інформації про права людини», ГС 
«Мережа правового розвитку» та ГО «Інститут миру 
та порозуміння». 

У вересні 2017 року за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» було розпочато проект «Роз-
будова спроможності громад формувати та впли-
вати на політику безпеки на території за місцем 

проживання». У рамках проекту було проведено 
дослідження повноважень ключових стейкхолдерів, 
які відповідають за безпеку на локальному рівні, а 
також проаналізовано міжнародні практики впливу 
громад на безпеку за місцем проживання. Отрима-
ний аналіз стане основою для практичного посіб-
ника з безпеки громад.

ПРОГРАМА 1: «БЕЗПЕКА ГРОМАД І ПРАВА ЛЮДИНИ»
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Протягом року були проведені зустрічі з представ-
никами місцевої влади, органів правопорядку та гро-
мадськості у громадах Києва, Львова, Тернополя, 
Житомира, Рівного, Ірпеня. Під час зустрічей обгово-
рювали реальний стан організації безпеки населення 
та готовності громад до реалізації заходів із попере-
дження загроз та реагування на них. Крім того, аналі-
зували рівень залучення громади до формування та 
впливу на політику безпеки за місцем проживання. 

Серед іншого, експерти Центру вивчали стан розвитку 
безпекової інфраструктури територій – зокрема, сис-
теми інтелектуального контролю, яка здійснює моні-
торинг, своєчасне інформування й координацію всіх 
ланок, відповідальних за безпеку у разі виникнення 
загроз. Вони аналізували досвід роботи систем віде-
оспостереження в Ситуаційних центрах безпеки міст, 
а також процес співпраці з іншими службами, відпові-
дальними за захист населення.

Експертка ЕЦПЛ Уляна Шадська взяла участь у 
розробці інструментарію для моніторингу стану без-
пеки територіальних громад – Місцевого індексу 
прав людини. Завдяки цьому інструментарію можна 
оцінити, наскільки місцева влада реалізує права 
людини, і проаналізувати, чи діє місцева програма 
підвищення рівня громадської безпеки та порядку, 
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чи враховують думку населення під час розробки 
місцевої програми з питань безпеки, чи впрова-
джують сучасні технічно-інформаційні системи тощо. 
Концепцію Місцевого індексу розробила Українська 
Гельсінська спілка з прав людини спільно з Офісом 
Омбудсмана й іншими державними та громадськими 
інституціями.

З 2016 року ЕЦПЛ реалізує низку ініціатив, покли-
каних посилити забезпечення прав вразливих груп 
населення. Досить часто об’єктами порушень прав 
та свобод людини стають наркозалежні особи та 
люди, задіяні в комерційному сексі, які внаслідок 
свого вразливого становища нездатні ефективно 
протидіяти неправомірним діям правоохоронців або 
захищати і відновлювати свої права у разі їх пору-
шення. Під вразливістю у цьому контексті ми маємо 
на увазі такий стан, перебуваючи в якому особа 
позбавлена або обмежена у здатності чинити опір 
насильницьким чи іншим незаконним діям внаслі-
док фізичних чи психічних властивостей або інших 
обставин, зумовлених споживанням наркотиків або 
діяльністю в комерційному сексі (більш детально 
про ініціативи ЕЦПЛ у цьому напрямку див. у Роз-
ділі 2 звіту).
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У листопаді 2017 року експертка ЕЦПЛ Уляна Шад-
ська взяла участь у спільному заході неурядових 
організацій, що опікуються проблемами вразливих 
груп, у ході якого виникла ідея залучити ці групи до 
впровадження безпекових ініціатив у громаді. 

За результатами обговорення ЕЦПЛ запровадив 
новий напрям свої роботи, мета якого полягає у 
розробці дієвих ініціатив з інтеграції вразливих груп, 
зокрема,  наркозалежних осіб, у життя громади. Для 
цього у 2018 році заплановано:

− проведення комплексного аналізу умов та фак-
торів, що можуть впливати на процес інтеграції 
наркозалежних осіб у життя громади;

− розроблення (на підставі проведеного аналізу) 
плану заходів, що міститиме конкретні, адап-
товані до умов конкретних громад ініціативи з 
інтеграції вразливих груп у безпекові ініціативи 
за концепцією community policing.

Важливим компонентом діяльності ЕЦПЛ у сфері 
безпеки є проведення інформаційно-просвітницьких 
та навчальних заходів (тренінги, семінари) для пред-
ставників поліції, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій у регіонах України з питань 
посилення безпеки в громадах. Експерти Центру 
також беруть участь як тренери, доповідачі на між-
народних заходах як в Україні, так і за кордоном. 
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У березні експертка ЕЦПЛ Уляна Шадська висту-
пила з доповіддю на міжнародній конференції 
Community Policing у Молдові, присвяченій кращим 
практикам поліцейської діяльності. Захід організу-
вало Міністерство внутрішніх справ Республіки Мол-
дова у партнерстві з Інститутом громадської політики. 
Мета конференції – представити міжнародні при-
клади реалізації концепції поліцейської діяльності, 
заснованої на партнерстві з громадою (community 
policing), представникам Міністерства внутрішніх 
справ, Генеральної інспекції поліції, органів місце-
вого самоврядування, місцевої поліції та організацій 
громадянського суспільства Республіки Молдова.

Серед запрошених учасників – міжнародні експерти 
з ОБСЄ, Албанії, Естонії, Бельгії, Латвії, України та 
Консультативної місії Європейського Союзу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА 
РОЗСЛІДУВАННЯ 

ПОРУШЕНЬ 
ПРАВ ЛЮДИНИ

2
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Мета програми – запровадити механізми залучення 
громадськості до попередження та розслідування 
порушень прав людини і підвищити спроможно-
сті державних інституцій у попередженні порушень 
прав людини.

2.1.  Запровадження механізмів 
залучення громадськості до 
попередження та розсліду-
вання порушень прав людини

Впродовж року експерти Центру працювали над 
проектом «Посилення регіональних механізмів захи-
сту прав вразливих груп населення (споживачів 
наркотиків, учасників програм ЗПТ, СР)». Це логічне 
продовження ініціативи, яку ЕЦПЛ запровадив у 
2016 році, щодо створення механізмів протидії пору-
шенням прав вразливих груп населення, які най-
частіше потерпають від протиправних дій поліції 
(споживачів наркотичних засобів, пацієнтів заміс-

ної підтримувальної та/або антиретровірусної тера-
пії та робітників комерційного сексу). Детально про 
ініціативу можна прочитати у звіті ЕЦПЛ 2016.  
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/zvit.pdf

ПРОГРАМА 2: 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
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Проект розпочався презентацією аналітичного звіту 
на прес-конференції для національних ЗМІ. Орга-
нізатори мали на меті привернути увагу до про-
блеми, коли поліція бореться з людьми, залежними 
від наркотичних речовин, замість того, щоб викри-
вати канали збуту та розповсюдження наркотичних 
засобів.

Також звіт був представлений на круглих столах у 
Києві та регіонах – у Кропивницькому, Сумах, Одесі, 
Херсоні, Дніпрі та Львові. Заходи були проведені 
для державних правових інститутів та громадськості. 
Участь у них взяли представники Регіональних 
центрів безоплатної вторинної правової допомоги, 
Управління забезпечення прав людини Національ-
ної поліції України, Головних Управлінь Національної 
поліції, Управлінь патрульної поліції, закладів охо-
рони здоров’я, а також представники регіональних 
команд, сервісних і правозахисних громадських 
організацій. Учасники заходів побачили масштаби 
порушень прав вразливих груп та конкретні при-
клади в різних регіонах. Результатом цих круглих 
столів стали домовленості сторін про можливі 
способи реагування на факти порушень . 
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В ході реалізації проекту в 10 регіонах України 
(Сумській, Кіровоградській, Львівській, Херсонській, 
Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Микола-
ївській, Запорізькій та Хмельницькій областях) було 
створено незалежні від органів влади регіональні 
команди з протидії порушенням прав вразливих груп 
(далі – регіональні команди) і розроблено механізми 
захисту прав зазначених груп населення.

Основним завданням регіональних команд є про-
сування та посилення прав цих груп у ході їхньої 
взаємодії з працівниками правоохоронних органів, 
зокрема з поліцією. Для забезпечення найбільшої 
дієвості та незалежності до складу новостворених 
регіональних команд за результатами відкритого 
конкурсу були відібрані адвокати, правозахисники, 
журналісти та працівники сервісних організацій, які 
опікуються проблемами вразливих груп. Окрім цього, 
до складу команд залучено представників самих 
вразливих груп, в інтересах яких діють регіональні 
команди.

У чотирьох областях України було проведено май-
стер-класи «Ти і поліція». На них цільові групи про-
екту дізналися про права та повноваження праців-
ників поліції, а також про те, як слід поводитися з 
поліцією, щоб убезпечити себе від порушення прав.
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Під час проекту було налагоджено взаємодію регіо-
нальних команд із місцевими правовими інститутами 
з метою попередження порушень прав вразливих 
груп населення та належного реагування правових 
інститутів на такі порушення.

За участі представників ГПУ, територіальних підроз-
ділів УЗПЛ, Управлінь патрульної поліції, Регіональ-
них центрів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, місцевих представників офісу Омбудсмана 
України та членів регіональних команд проведено 3 
триденні спеціалізовані семінари «Взаємодія націо-
нальних правозахисних інститутів та громадськості 
з метою попередження порушень прав людини та 
забезпечення їх належного розслідування в діяль-
ності правоохоронних органів».



23

На цих семінарах кожен правовий інститут поінфор-
мував учасників про свою діяльність, розповів, де 
і у яких сферах можливе залучення представників 
регіональних команд у питаннях попередження та 
належного розслідування порушень прав людини, 
зокрема прав вразливих груп. Спікерами виступили 
представники Генеральної прокуратури, Центрів 
безоплатної вторинної правової допомоги, Управ-
ління забезпечення прав людини Національної полі-
ції України та Уповноваженого з прав людини.
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Також було проведено 3 дводенні робочі зустрічі 
для представників державних органів та громад-
ськості «Напрацювання форм та методів співпраці 
державних правових інститутів і громадськості з 
метою попередження порушень прав людини та 
забезпечення їх належного розслідування в діяль-
ності правоохоронних органів». У них взяли участь 
представники територіальних підрозділів органів 
прокуратури, УЗПЛ НПУ, Управлінь патрульної полі-
ції, Регіональних центрів надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, місцевих представників 
Офісу Омбудсмана та членів регіональних команд.

На заходах були відпрацьовані конкретні механізми 
реагування на реальних прикладах. Учасники роз-
глядали ситуації з порушенням прав осіб, які відбу-
валися в регіоні і мають системний характер. Кожен 
державний правовий інститут розповів, як він буде 
діяти, отримавши інформацію про порушення прав 
людини, а також де і на яких етапах можливе залу-
чення регіональних команд.

Такий формат робочої зустрічі дозволив учасникам 
зрозуміти, яку саме допомогу вони можуть отримати 
від кожного правового інституту і до кого треба 
звертатися у випадку виникнення тієї або іншої ситу-
ації з порушенням прав вразливих груп.
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Протягом року регіональні команди провели 4 гро-
мадські та 10 громадсько-парламентських (із залу-
ченням повноважень Омбудсмана України) розслі-
дувань за фактами грубих порушень прав і свобод 
представників вразливих груп.

Ось деякі з них:

 ● 23.05-13.06.17. Спільними діями регіональної 
команди вдалося забезпечити проведення 
детоксикації особи, яка перебувала в СІЗО у 
Житомирі та не отримувала відповідного ліку-
вання (замісної підтримувальної терапії).

 ● 20.04-06.05.17. У місті Бердичіві (Житомир-
ська область) регіональна команда та адвокат 
Центру безоплатної вторинної правової допо-
моги переконали слідчого суддю в необхідно-
сті заміни запобіжного заходу пацієнтові ЗПТ. 
Його утримували в Бердичівському СІЗО без 
доступу до лікування. Суд змінив запобіжний 
захід на домашній арешт. 

 ● 03-07.04.17. Вжито заходів для поновлення 
права на медичну допомогу чоловіка, який 
перебував у Львівській установі виконання 
покарань і був хворий на активну форму тубер-
кульозу. Координатор регіональної команди у 
Львівській області ініціював перевірку фактів 

порушення права чоловіка на медичну допо-
могу, а саме:

—   виїзд працівників Секретаріату Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини до Львівської установи виконання 
покарань (№19), комунальної установи 
«Львівський регіональний фтизіопульмо-
логічний центр»; 

—   під час перевірки були виявлені пору-
шення законодавства про охорону здо-
ров’я та медичну допомогу; 

—   до Генеральної прокуратури України 
направлено лист щодо проведення відпо-
відних перевірок та вжиття заходів реагу-
вання за фактами порушень прав і свобод 
чоловіка.
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11 грудня 2017 року на форумі у місті Києві зібралися 
представники регіональних команд протидії пору-
шенням прав вразливих груп населення з 10 облас-
тей України – Львівської, Сумської, Кіровоградської, 
Одеської, Дніпропетровської, Херсонської, Хмель-
ницької, Житомирської, Миколаївської та Запорізької.

На форумі представники регіональних команд роз-
повіли про результати своєї роботи, поділилися істо-
ріями успіху і взяли участь в обговоренні перспек-
тив розвитку механізмів залучення громадськості 
до попередження та розслідування порушень прав 
людини.

На реальних прикладах учасники розповіли про свої 
досягнення.

Також на форумі було презентовано перспективи 
розвитку та нові ініціативи ЕЦПЛ, спрямовані на 
посилення потенціалу регіональних команд.

У 2018 році заплановано розширити діяльність регі-
ональних команд з десяти до п’ятнадцяти областей. 
До створених команд будуть додані Рівне, Вінниця, 
Черкаси, Чернігів і Полтава.
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До того ж, з’явиться посада регіонального коорди-
натора, якого обиратимуть з-поміж членів команд. У 
його обов’язки входитиме розвиток і розширення 
команд, організація та проведення «кластерних» 
зустрічей, участь у відборі громадських детективів, 
просування діяльності регіональних команд, нала-
годження взаємодії з державними правовими інсти-
тутами та ЗМІ, участь у проведенні громадських та 
громадсько-парламентських розслідувань.

З наступного року у складі команд працюватимуть 
громадські детективи. Вони збиратимуть відомості 
про порушення прав цільових груп з боку праців-
ників поліції, будуть систематизувати та обробляти 
інформацію про такі випадки і готуватимуть заяви 
про скоєння злочинів до органів прокуратури, а в 
майбутньому – до державного бюро розслідувань.

Громадський детектив збиратиме інформацію для 
офіційного розслідування в рамках кримінального 
провадження, його головне завдання – запустити 
цей механізм.
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У листопаді 2017 Центр провів робочу зустріч з 
Управлінням забезпечення прав людини Національ-
ної поліції України, на якій підтверджено намір Наці-
ональної поліції України посилювати права учасників 
ЗПТ шляхом внесення відповідних змін до відомчих 
нормативних актів. Відповідні рекомендації ЕЦПЛ 
надавав Нацполіції протягом реалізації минулого 
проекту, але тоді вони внесені не були у зв’язку 
з тривалим терміном реформування законодавчої 
бази (при переході від міліції до поліції).

Також у ході робочої зустрічі була підтверджена домов-
леність про внесення відповідних змін щодо учасників 
ЗПТ до Положення про ізолятори тимчасового три-
мання та Правил внутрішнього розпорядку в ізолято-
рах тимчасового тримання Національної поліції України.

21-22 лютого Експертний центр з прав людини у 
співпраці з Центром інформації про права людини 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
провів тренінг для журналістів «Наркозлочини та 
секс-робота: як і навіщо писати про це у ЗМІ». У 
заході також взяли участь представники ВБО «Лега-
лайф-Україна», Асоціація УМДПЛ та Клуб «Шанс».

ЕЦПЛ провів адвокаційні заходи з метою 
посилення прав вразливих груп у ході 
взаємодії із поліцією .
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Злагоджена робота медійників та інших учасників 
регіональних команд протидії порушенням прав 
вразливих груп населення може допомогти потер-
пілим домогтися справедливості та уникнути безза-
коння, а журналістам – підготувати якісний та неупе-
реджений матеріал на соціально важливу тему. 
Журналісти можуть стати тою силою, яка допоможе 
контролювати дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів.

Експерти ЕЦПЛ розповіли про роль журналіста 
на кожному етапі громадського розслідування. 
На окремій вправі учасники семінару відпрацю-
вали порядок дій журналіста у складі регіональної 
команди – зокрема, які дії журналіста можуть звести 
до мінімуму ризики порушення прав вразливих груп 
у випадку їхнього затримання працівниками поліції.
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2.2. Підвищення спроможності 
державних інституцій у 
попередженні порушень прав 
людини

У цьому напрямку у 2017 році ми:

 ● Провели комплексний аналіз практики затри-
мання осіб за підозрою у вчиненні криміналь-
них правопорушень;

 ● Здійснили комплексну оцінку діяльності інсти-
туту службових осіб, відповідальних за перебу-
вання затриманих;

 ● Розпочали впровадження електронної системи 
обліку всіх дій із затриманими особами в ізоляторах 
тимчасового тримання Національної поліції України;

 ● Провели низку навчальних заходів для праців-
ників Генеральної прокуратури та Національної 
поліції України з метою впровадження сучасних 
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стандартів протидії катуванням та жорстокому 
повод-женню у діяльність правоохоронних орга-
нів України.

За підтримки Ради Європи та у співпраці з Управлін-
ням забезпечення прав людини Національної поліції 
було здійснено комплексний аналіз практики затри-
мання осіб за підозрою у вчиненні кримінальних 
правопорушень.

Ґрунтовний аналіз засвідчив, що чинне кримінальне 
процесуальне законодавство містить низку прогалин, 
які є однією з причин великої кількості незареєстро-
ваних затримань у діяльності Національної поліції.

Так, зокрема, на сьогодні правоохоронні органи 
не мають законодавчих підстав для затримання в 
порядку статті 208 КПК, або ж затримання на підставі 
дозволу суду осіб, що підозрюються у вчинення зло-
чинів, за які не передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі. Більше того, існують труднощі в 
реалізації механізму затримання особи на підставі 
відповідної ухвали суду. Так, зокрема, перешкодою 
для отримання дозволу суду на затримання підозрю-
ваної особи з метою її приводу для участі в розгляді 
клопотання про застосування запобіжного заходу 
є відсутність у не статусу «підозрюваного». Відпо-
відно, якщо особа не має такого статусу, то суд не 
має права навіть розглядати таке клопотання. Таким 

чином, згідно з вимогами КПК, у разі встановлення 
особи правопорушника через певний час після вчи-
нення злочину й виникнення необхідності її затри-
мання правоохоронці мають спочатку повідомити цій 
особі про підозру і лише після цього звертатися до 
суду за дозволом на затримання. Цілком зрозуміло, 
що на практиці виконати цю вимогу закону в окремих 
випадках дуже складно, адже таке повідомлення саме 
по собі може створити ризик втечі фактично підозрю-
ваної особи. Детально проблеми застосування норм 
КПК поліцією на етапі затримання особи викладено у 
Розділі 1 аналітичного звіту “Оцінка ефективності функ-
ціонування інституту службових осіб, відповідальних за 
перебування затриманих як механізму попередження 
неналежного поводження в діяльності поліції”. 



32

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/
Sluzhbovi-osoby-vidpovidalni- za-zatrymanych.pdf

У рамках зазначеного вище дослідження (Розділ 2) 
була здійснена комплексна оцінка діяльності інсти-
туту службових осіб, відповідальних за перебування 
затриманих.

Результати аналізу стану функціонування інституту 
службових осіб, відповідальних за перебування 
затриманих, дозволяють зробити загальний невтіш-
ний висновок про вкрай низьку ефективність цього 
інституту. На практиці відповідальні за перебування 
затриманих осіб у підрозділах поліції або не призна-
чені внаслідок браку відповідної посади, або призна-
чені, але фізично не здатні 24 години на добу кон-
тролювати стан дотримання прав затриманих, або ж 
узагалі займаються сторонніми справами, не пов’яза-
ними з забезпеченням дотримання прав затриманих.

За участі Центру розпочато впровадження електро-
нної системи обліку всіх дій із затриманими особами 
в ізоляторах тимчасового тримання Національної 
поліції України – системи Custody Record ІТТ – в 
рамках проекту «Посилення гарантій захисту затри-
маних осіб від неналежного поводження в діяльно-
сті Національної поліції України», який реалізується 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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Основна мета проекту – посилення гарантій захисту 
затриманих осіб від неналежного поводження в діяль-
ності Національної поліції України шляхом сприяння у 
запровадженні системи Custody Record і належного 
зовнішнього контролю за дотриманням прав затри-
маних осіб в ізоляторах тимчасового тримання.

Наприкінці 2016 року була створена робоча група, 
до якої увійшли представники Експертного центру 
з прав людини, Української фундації правової допо-
моги, Управління забезпечення прав людини при 
Нацполіції та окремі профільні експерти.

Впровадження системи Custody Records ІТТ розпо-
чато у двох пілотних ізоляторах тимчасового три-
мання Національної поліції України: ІТТ №1 ГУНП у 
Дніпропетровській області та ІТТ №1 ГУНП у Хер-
сонській області. У зазначених ІТТ проведено відбір 
майбутніх інспекторів з дотримання прав людини 
та проведено перший модуль їх навчання. Ізоля-

Система Custody Record – сучасний інно-
ваційний механізм забезпечення прав та 
свобод затриманої особи під час її пере-
бування під контролем поліції .
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тори обладнано сучасними системами відеоспосте-
реження, які дозволяють здійснювати дистанційний 
контроль за станом дотримання прав утримуваних в 
ІТТ з центрального офісу Управління забезпечення 
прав людини Національної поліції України. Робота в 
цьому напрямку буде продовжена у 2018 році. 

ЕЦПЛ провів низку навчальних заходів для працівни-
ків Генеральної прокуратури та Національної поліції 
України з метою впровадження сучасних стандар-
тів протидії катуванням і жорстокому поводженню у 
діяльність правоохоронних органів України.

У рамках спільного проекту Європейського Союзу та 
Ради Європи «Посилення імплементації європейських 
стандартів прав людини в Україні» для працівників 
Управління нагляду за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних провадженнях та 
інших заходів примусового характеру в місцях несво-
боди Генеральної прокуратури України та Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції Укра-
їни проведено тренінг «Впровадження сучасних стан-
дартів протидії катуванням та жорстокому поводженню 
у діяльність правоохоронних органів України».

Під час заходу експерти з прав людини ознайомлю-
вали працівників Генеральної прокуратури та Наці-
ональної поліції України з європейським та вітчиз-

няним досвідом контролю за належним ставленням 
правоохоронців до затриманих.

Експерти ЕЦПЛ взяли участь у проведенні базо-
вого тренінгу для нових працівників Управління 
забезпечення прав людини, який тривав 5 тижнів.

Керівник ЕЦПЛ Юрій Бєлоусов розповів новим пра-
цівникам УЗПЛ про те, якою має бути процедура 
затримання, про належні умови утримання осіб і під-
стави для використання спецзасобів.
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Керівник програми «Попередження та розсліду-
вання порушень прав людини» Віктор Чупров провів 
практичні заняття з працівниками Управління забез-
печення прав людини Національної поліції Укра-
їни на тему «Моніторинг дотримання прав людини 
в територіальних органах та спеціальних установах 
Національної поліції України».

Сім територіальних підрозділів поліції Черкаської 
області та 5 в Житомирській перевірені в рамках 
спеціалізованих тренінгів «Особливості здійс-
нення перевірок територіальних підрозділів полі-
ції на предмет дотримання прав вразливих груп 
населення».

Тренінг для працівників УЗПЛ був організова-
ний керівництвом Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України та Експертним 
центром з прав людини за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження». Після отримання теоретичних 
знань щодо методів перевірки поліцейських під-
розділів, учасники тренінгу здійснили моніторингові 
візити до різних територіальних органів поліції. Під 
час візитів працівники УЗПЛ оцінили стан дотри-
мання прав і свобод людини в діяльності поліції Чер-
каської та Житомирської областей. За результатами 
моніторингу вони надали рекомендації керівникам 
перевірених органів і підрозділів.



РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ  
І ПРАВА ЛЮДИНИ

3
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Мета програми – посилити спроможність державних 
органів розслідувати кримінальні правопорушення.

У 2017 році Експертний центр з прав людини спільно 
з Міжнародним фондом «Відродження» завершив 
роботу над дослідженням «Роль прокурора на 
досудовій стадії кримінального процесу». 

У 2012 році в новому Кримінальному процесуаль-
ному кодексі була введена нова функція прокурора 
на досудовому розслідуванні – функція процесу-
ального керівника, що значно розширило його 
повноваження.

Авторський колектив дослідження проаналізував 
5-річний досвід втілення цієї реформи. Експерти 
вивчали щоденну роботу прокурорів, ефективність 
їхнього виконання функції процесуального керів-
ництва та узгодженість наявних практик із чинним 
законодавством та міжнародними стандартами.

ПРОГРАМА 3: РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
І ПРАВА ЛЮДИНИ
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Результатом стало дослідження, яке дає відповіді 
на такі питання: Чи відбулися необхідні інституційні 
трансформації після зміни процесуального зако-
нодавства? Як ставляться до нової ролі прокурора 
інші учасники процесу? Чи можна оцінити вплив 
нової процесуальної ролі прокурора? Що пере-
шкоджає належному здійсненню функції процесу-
ального керівництва та як це змінити? 

Дослідження проведене за спри-
яння Генеральної прокуратури 
України та Координаційного центру 
з надання правової допомоги.

Дослідники опитали 503 прокурорів, провели 7 
фокус-груп з прокурорами, адвокатами, слідчими 
суддями, керівниками слідчих підрозділів Націо-
нальної поліції у п’яти областях (Дніпропетровській, 
Львівській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій) та 
місті Києві, а також проаналізували тисячі сторінок 
документів та статистику Генпрокуратури за 2013-
2016 роки. 

Основні висновки за результатами дослідження 
були презентовані у жовтні 2017 року. У обговоренні 
взяли участь представники керівництва Генеральної 
прокуратури України, Національної академії прокура-
тури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 
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експерти міжнародних і національних державних та 
неурядових організацій.

Також у 2017 році були проведені регіональні пре-
зентації звіту за результатами дослідження для 
керівництва Львівської та Херсонської регіональ-
них прокуратур, а також керівників місцевих про-
куратур цих областей.

Триває спільна з Міжнародним фондом «Відро-
дження» робота з поширення та впровадження 
результатів дослідження.

Звіт доступний на сайті Експертного центру з прав 
людини українською та англійською мовами за поси-
ланням: http://ecpl.com.ua/uk/analytics/rol-prokurora- 
na-dosudovij- stadiji-kryminalnoho-protsesu/



4

ПРАВА ЛЮДИНИ 
У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ 

СФЕРІ
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Мета програми – впровадити інноваційні моделі 
пенітенціарного менеджменту у відповідності зі стан-
дартами прав людини.

У 2017 році фахівці Експертного центру з прав 
людини провели дослідження «В’язниця очима 
в’язня», де в основу методології дослідження було 
закладено британську методологію MQPL (Measuring 
the Quality of Prison Life, Вимірювання якості життя у 
пенітенціарній установі). Дослідження було прове-
дене в рамках проекту «Подальша підтримка пені-
тенціарної реформи в Україні», яку спільно фінансу-
ють Європейський Союз і Рада Європи.

У межах дослідження було проведено 106 інтерв’ю з 
ув’язненими (56 жінок та 50 чоловіків) у п’яти виправ-
них закладах: Чернігівська виправна колонія №44, 
Збаразька виправна колонія №63, Надержин-
щинська виправна колонія №65, Бориспільська 
виправна колонія №119, Житомирська виправна 
колонія №4.

Актуальність цього дослідження, на відміну від інших 
досліджень у пенітенціарній сфері, полягає у тому, 
що воно було зосереджене не на вивченні відпо-
відності умов утримання засуджених вимогам зако-
нів України та міжнародним стандартам або ж оцінці 
законності дій адміністрації – що притаманне різного 
роду перевіркам та інспекціям, моніторинговим візи-
там до місць несвободи тощо. Фокус цього дослі-
дження був на людині, її думках, почуттях, особли-
востях її сприйняття дійсності в умовах неволі.

Аналіз в’язниці з акцентом на думку самого засу-
дженого чи самої засудженої виводить нас на якісно 
новий рівень оцінки відповідності умов пенітенціар-
ної системи потребам людини. Водночас розуміння 
того, якою в’язницю сприймають самі засуджені, 
допомагає побачити низку проблем, що стають на 
заваді виправленню та ресоціалізації в’язнів, а відтак 
відповідності пенітенціарних установ їхньому основ-
ному призначенню.

ПРОГРАМА 4: ПРАВА ЛЮДИНИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ
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Варто зазначити, що дослідження має пілотний 
характер і полягає у попередньому зрізі окремих 
сфер в’язничного життя (повага до людської гідно-
сті, безпека, підтримка/допомога, справедливість, 
особистий розвиток), а його результати зможуть у 
майбутньому слугувати підставою для проведення 
масштабних репрезентативних досліджень, спрямо-
ваних на ґрунтовний аналіз  кореляційних зв’язків 
між різними факторами та змінними.

Дослідники також не ставили перед собою мету гли-
боко проаналізувати причини, що обумовлюють існу-
вання тих чи інших проблем у діяльності пенітенціар-
них закладів. Головна мета – показати «фотознімок» 
реальності, якою її бачать в’язні.

Водночас результати дослідження можуть бути вико-
ристані в ході подальших дискусій і обговорень за 
участі фахівців та експертів у пенітенціарній сфері 
з метою визначення шляхів вирішення висвітлених 
проблем.

16 листопада 2017 року результати дослідження були 
презентовані на Підсумковій конференції проекту 
«Подальша підтримка пенітенціарної реформи в 
Україні» за участі народних депутатів України, керів-

ництва Міністерства юстиції, міжнародних і національ-
них експертів у пенітенціарній сфері.

З повним звітом за результатами дослідження (укра-
їнською та англійською мовами) можна ознайоми-
тися на сайті ЕЦПЛ за посиланням: http://ecpl.com.ua/
uk/analytics/1306/
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19-20 грудня 2017 року на запрошення Делегації 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні 
керівник Експертного центру Юрій Бєлоусов взяв 
участь у якості модератора в семінарі «Посилення 
координації щодо пенітенціарної реформи». У 
заході також взяли участь заступник Міністра юсти-
ції Денис Чернишов, керівники всіх міжрегіональних 
територіальних управлінь Державної кримінально-ви-
конавчої служби, провідні експерти у пенітенціарній 
сфері.

Мета заходу полягала у детальному роз’ясненні 
керівникам міжрегіональних управлінь ДКВС стра-
тегічних та операційних цілей і завдань усіх складо-
вих Паспорту реформи пенітенціарної системи, який 
включає у себе:

– створення системи реінтеграції для забез-
печення відповідного середовища, щоб 
особа була готова жити, не вчиняючи 
правопорушень;

– дотримання прав людини шляхом ство-
рення умов поводження та утримання у 
відповідності до міжнародних стандартів;

– створення в органах та установах пенітен-
ціарної системи безпечного середовища;

– створення інституційної спроможності, яка 
забезпечить перехід від карального під-
ходу до реабілітаційного.



НАШІ ПАРТНЕРИ
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НАШІ ПАРТНЕРИ
ДОДАТОК 1

ФІНАНСОВИЙ 
ЗВІТ 
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ДОДАТОК 1. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК

1 .  Проект «Посилення регіональних механізмів 
захисту прав вразливих груп населення  
(споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, СР)»

Термін реалізації проекту 19.12.2016 – 19.12.2017р.
Допомога – 1 539 571,00 грн.

2 .  Проект «Посилення регіональних механізмів 
захисту прав вразливих груп населення (споживачів 
наркотиків, учасників програм ЗПТ, СР) . Етап 2»

Термін реалізації проекту 22.12.2016 – 22.12.2017р.
Допомога – 260 429,00 грн.

3 .  Проект «Посилення гарантій захисту затриманих 
осіб від неналежного поводження в діяльності 
Національної поліції України»

Термін реалізації проекту 09.11.2016 – 01.04.2018р.
Допомога – 366 345,00 грн. 

4 . Проект Дофінансування проекту №51099 
«Посилення регіональних механізмів захисту прав 
вразливих груп населення (споживачів наркотиків, 
учасників програм ЗПТ, СР)»

Термін реалізації проекту 12.04.2017 – 12.12.2017р.
Допомога – 158 000,00 грн. 

Надходження організації
Безповоротна фінансова допомога 
4 820 385,00 грн .

Джерела фінансової підтримки:
Міжнародний фонд „Відродження” 
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5 . Проект «Розбудова спроможності громад формувати 
та впливати на політику безпеки на території за 
місцем проживання»

Термін реалізації проекту 01.09.2017 – 31.08.2018р.
Допомога – 436 044,00 грн. 

6 . Проект «Інституційний розвиток Експертного центру 
з прав людини задля посилення аналітичного 
супроводу реформ у сфері кримінальної юстиції»

Термін реалізації проекту 02.10.2017 – 30.03.2018р.
Допомога – 1 090 830,00 грн.

7 . Проект «Подальше впровадження системи 
електронного обліку Custody Records в діяльність 
Національної поліції задля посиленні гарантій захисту 
затриманих осіб від неналежного поводження з боку 
правоохоронців»

Термін реалізації проекту 11.12.2017 – 11.12.2018р.
Допомога – 969 166,00 грн.
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ВИТРАТИ

АДМІНІСТРАТИВНІ 
ВИТРАТИ

19%
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ПРАВ 

ЛЮДИНИ

27%

РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ 
ПРАВ ЛЮДИНИ

46%

БЕЗПЕКА ГРОМАД І 
ПРАВА ЛЮДИНИ

            8%
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Вид витрат Сума, грн      .

Адміністративні витрати 763 676 19%

Оплата персоналу 276 239

Залучені експерти 69 000

Оренда офісного приміщення 171 000

Канцтовари 16 558

Зв’язок 3 106

Обладнання 197 271

Витратні матеріали для оргтехніки 480

Інші витрати 11 228

Поліграфічні послуги 18 794

Програмні витрати 3 193 891 81%

Безпека громад і права людини 310 032 8%

Послуги спеціалістів 50 000

Послуги PR 47 000

Залучені експерти 47 000

Послуги по консультуванню 7 000

Заходи (освітні заходи, робочі зустрічі) 75 713

Обладнання для передачі 
Управлінню з захисту прав людини

83 319

Розслідування порушень прав людини 1 805 075 46%

Вид витрат Сума, грн      .

Послуги з менеджменту 264 000

Послуги спеціалістів 144 000

Послуги по консультуванню 72 000

Послуги PR 75 000

Залучені експерти 576 000

Послуги тренери 40 200

Заходи (освітні заходи, тренінги, 
круглі столи, робочі зустрічі) 

362 210

Заходи (громадські розслідування) 159 399

Заходи (Річний Форум) 112 266

Попередження порушень прав людини 1 078 784 27%

Послуги з  менеджменту 140 000

Послуги спеціалістів 70 000

Послуги PR 56 000

Залучені експерти 376 000

Поїздки 2 906

Обладнання для передачі  ГУ 
Національної поліції України у м. Києві

59 218

Обладнання для передачі  ГУ Націо-
нальної поліції України в областях

374 660

Загальна сума 3 957 567

ВИТРАТИ ДЕТАЛІЗОВАНІ
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