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ВСТУП

                                    
2018 рік став надзвичайно важливим для Експертного 
центру з прав людини — проаналізувавши весь по-
передній досвід та ініціативи, ми змогли чітко визна-
чити місію нашої організації, пріоритетні напрями, 
форми та підходи своєї діяльності.

Поставивши в центр уваги людину, ми виріши-
ли сфокусуватися на сфері забезпечення однієї 
з основних її життєвих потреб — потребі в безпеці. 
Цілком усвідомлюючи, що на рівень суб’єктивного 
відчуття людиною її безпеки впливає величезна 
кількість чинників, ми обрали для себе за основний 
індикатор, який ми можемо не лише оцінити, але й 
на який можна впливати певним чином, рівень за-
безпечення її основоположних прав та свобод.

З урахуванням такого бачення концепту безпеки 
людини ми зосередили свою увагу на тих середови-
щах, де існує чи не найвищий рівень загроз її без-
пеці, визначивши їх як основні напрями діяльності 
Експертного центру. Саме так народилися наші про-
грами «Безпека громад», «Права людини в місцях 
несвободи», «Права людини в досудовому розсліду-
ванні» і «Права людини й судочинство».

Ми також усвідомили, що вирішити будь-яку пробле-
му у сфері забезпечення прав людини неможливо 
за допомогою лише сліпого копіювання навіть най-
прогресивнішого міжнародного досвіду чи зміною 
нормативних регуляцій. Запорукою позитивних змін 
може бути лише вичерпний аналіз причин виник-
нення проблеми та її наслідків, який бере до уваги 
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думку всіх ключових стейкхолдерів, а також осо-
бливості контексту функціонування відповідних со-
ціальних інститутів.

Саме тому наші ініціативи спираються на результати 
ґрунтовних соціально-правових досліджень, які да-
ють змогу нам краще зрозуміти ситуацію, підібрати 
найбільш релевантні шляхи розв’язання проблеми. 
Такий підхід сприяє і встановленню довіри до нашої 
організації з боку партнерів — як органів державної 
влади, так і міжнародних та неурядових організацій.

Упродовж 2018 року нам вдалося реалізувати низку 
масштабних досліджень, провести десятки освітніх 
заходів для представників органів влади та місцево-
го самоврядування, активістів громадянського сус-
пільства, ознайомитися із сучасним досвідом парт-
нерів як в Україні, так і поза її межами, створити нові 
партнерські об’єднання тощо.

Зауважу, що реалізація ініціатив Експертного цен-
тру з прав людини була б неможлива без допомо-
ги наших партнерів. Особливі слова подяки хочу 
висловити надійному партнеру, який з перших днів 
створення нашої організації сприяє її становленню 
та розвитку — Міжнародному фонду «Відродження».

Юрій Бєлоусов,
виконавчий директор
Експертного центру з прав людини
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Експертний центр з прав людини є провідним національним аналітичним цен-
тром (think-tank), який проводить ґрунтовні науково-прикладні дослідження ак-
туальних проблем забезпечення прав людини у сфері кримінальної юстиції на 
замовлення органів забезпечення правопорядку та місцевого самоврядуван-
ня, національних і міжнародних правозахисних організацій, а також здійснює 
експертний супровід процесів впровадження інституційних змін.

КОРОТКО ПРО ЕЦПЛ

ЩО МИ РОБИМО

ПРОВОДИМО
комплексні 

дослідження стану 
забезпечення 
прав і свобод 

людини

РОЗРОБЛЯЄМО
та впроваджуємо 

моделі і 
стандарти 

забезпечення 
прав людини

РОЗВИВАЄМО 
інституційну 

спроможність органів 
влади забезпечувати 

права і свободи 
людини

СПРИЯЄМО 
формуванню 

здатності людини 
захищати свої 

права і свободи
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3

2

4

ПРАВА
ЛЮДИНИ У 

ДОСУДОВОМУ 
РОЗСЛІДУВАННІ
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СУДОЧИНСТВО

ПРАВА 
ЛЮДИНИ 
В МІСЦЯХ 

НЕСВОБОДИ

НАШІ ПРОГРАМНІ 
НАПРЯМКИ

 БЕЗПЕКА 
ГРОМАД



9
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ. ЗВІТ 2018

8

НАША
КОМАНДА

НАША КОМАНДА

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ:

ВОЛОДИМИР 
СУЩЕНКО

ТЕТЯНА
ПЕЧОНЧИК 

МИКОЛА 
ГНАТОВСЬКИЙ 

голова Правління, кандидат 
юридичних наук, доцент, за-
служений юрист України

член Правління, керівниця 
ГО «Центр інформації про 
права людини», кандидатка 
філологічних наук, є членом 
Національної спілки жур-
налістів України та Комісії з 
журналістської етики

член Правління, кандидат 
юридичних наук, викладач 
кафедри міжнародного права 
КНУ ім. Т. Шевченка

Автор понад 70 опубліко-
ваних наукових і науко-
во-методичних робіт і на-
вчальних програм, а також 
науково-експертних ви-
сновків за запитами суддів 
Конституційного Суду 
України; працював членом 
робочих груп з підготовки 
проектів Адміністративно-
процесуального та Кримі-
нально-процесуального 
кодексів України, кількох 
законопроектів в галузях 
адміністративного та фі-
нансового права. Розроб-
ник і викладач навчальних 
програм з криміналістики, 
юридичної психології, 
юридичної деонтології та 
професійної відповідаль-
ності юриста, методології 
правознавства

Навчалася в Гарвардсько-
му університеті за про-
грамою Ukrainian Research 
Institute, в Українській 
школі політичних студій 
та в Києво-Могилянській 
школі журналістики 
(програма DFJ — «Жур-
налістика цифрового 
майбутнього»). Захисти-
ла дисертацію на тему: 
«Концепт «свобода слова» 
в сучасному українському 
мас-медійному дискурсі» в 
Київському національному 
університеті імені Тараса 
Шевченка

Спеціаліст з питань між-
народного гуманітарного 
права, міжнародного 
кримінального права та 
міжнародного захисту 
прав людини, автор понад 
80 наукових публікацій.
Стажування: Гарвард-
ський університет (США), 
Йоркський університет 
(Канада). Співпрацює з 
Радою Європи, ОБСЄ, 
ПРООН, Міжнародним ко-
мітетом Червоного Хреста 
тощо. З 2015 року — Прези-
дент Європейського комі-
тету з питань запобігання 
катуванням, нелюдському 
або такому, що принижує 
гідність людини, пово-
дженню чи покаранню
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ЕКСПЕРТИ ЕЦПЛ:

ЮРІЙ БЄЛОУСОВ 

АНДРІЙ ОРЛЕАН 

ВОЛОДИМИР ВЕНГЕР  

виконавчий директор ЕЦПЛ, кандидат соціологічних наук

доктор юридичних наук, доцент, експерт Міжнародної орга-
нізації з міграції (Агентство ООН з питань міграції) з протидії 
торгівлі людьми

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоре-
тичного правознавства та публічного права Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: моніторинг дотримання прав лю-
дини в діяльності органів системи кримінальної юстиції; 
запобігання катуванням в місцях несвободи; впрова-
дження інноваційних моделей та практик правоохорон-
ної діяльності; комплексні соціологічні дослідження; про-
ектний менеджмент

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: досудове розслідування та пра-
ва людини; кримінальне право та кримінальний процес; 
протидія торгівлі людьми; юридичні комунікації

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: конституційне право; права лю-
дини; верховенство права та його імплементація в на-
ціональних правових системах; судоустрій, статус суддів,
засади здійснення судочинства
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ЕКСПЕРТИ ЕЦПЛ:

ВІКТОР ЧУПРОВ 

УЛЯНА ШАДСЬКА 

КОСТЯНТИН ЗАПОРОЖЦЕВ  

юрист

експертка ЕЦПЛ у сфері інформаційного права

експерт ЕЦПЛ у сфері судової медицини, лікар

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: проведення досліджень у сфе-
рі кримінальної юстиції; створення та впровадження 
інноваційних інструментів запобігання порушенням 
прав людини: механізму громадських розслідувань по-
рушень прав людини без спеціальних повноважень; 
системи безпеки затриманих в ізоляторах тимчасового 
тримання України «Custody Records»; інструментів моні-
торингу та оцінювання стану дотримання прав людини в 
поліції (для НПМ, УЗПЛ, органів прокуратури). У межах 
реалізації Україною Національного превентивного ме-
ханізму здійснив понад 100 моніторингових візитів до 
місць несвободи різних типів

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: інформаційні права людини (до-
ступ до інформації та захист персональних даних); розви-
ток соціальних проектів у сфері безпеки

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: право людини на охорону 
здоров’я та медичну допомогу; медичні аспекти розслі-
дування катувань та неналежного поводження в місцях 
несвободи
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ЗЛАТА ШВЕЦЬ 

АНАСТАСІЯ АПЕТИК 

ЮЛІЯ ГОЛОДНІКОВА 

соціолог

експертка ЕЦПЛ, юристка, входить до складу українсько-ес-
тонської робочої групи «Resilient Ukraine 2018–2020» з дослі-
дження зовнішніх загроз безпеки в Україні

менеджер з комунікацій

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: організація та проведення соці-
ологічних досліджень; моніторинг дотримання прав лю-
дини в діяльності органів системи кримінальної юстиції, 
запобігання катуванням в місцях несвободи; проектний 
менеджмент

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: інформаційна та кібербезпека 
людини; інформаційні права людини; дотримання прав 
людини в діяльності поліції

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: PR та маркетинг соціальних і куль-
турних проектів, розроблення комунікаційних стратегій/
програм (TRIZ, NESTA); Media&Visual Сommunications 
Studies; проектний менеджмент і консалтинг (Lean 
Canvas, NESTA Tools): розроблення/дизайн/КРІ, моніто-
ринг та оцінювання проектів. Дослідницький досвід: кан-
дидат філологічних наук, доцент, автор понад 60 публіка-
цій ВАК в Україні та за кордоном

ЕКСПЕРТИ ЕЦПЛ: ЕКСПЕРТИ ЕЦПЛ:

ОЛЕГ БОДНАР 

АНАСТАСІЯ КЛЮГА 

ВІКТОРІЯ УНІЧЕНКО 

проектний менеджер, юрист

адміністративний менеджер, юрист

бухгалтер

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: моніторинг дотримання права 
на захист людини від неналежного поводження та кату-
вань у місцях несвободи; організація та здійснення сис-
тематичних інспектувань місць несвободи; проведення 
навчальних тренінгів для моніторів НПМ, регіональних 
координаторів та представників Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: моніторинг дотримання прав 
людини в закритих установах Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства соціальної політики та Мі-
ністерства освіти і науки України; відвернення катувань 
та жорстокого поводження в місцях несвободи України; 
проведення навчальних тренінгів для моніторів НПМ, ре-
гіональних координаторів та представників Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини тощо

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ведення бухгалтерського обліку, 
складання бухгалтерської та податкової звітності держав-
них і громадських організацій, формування та подання 
фінансової і податкової звітності (баланс, декларації ПДВ 
тощо); моніторинг бюджетів проектів та господарської ді-
яльності організації, ведення кадрової документації. Спе-
ціаліст з бухгалтерського обліку з 14-річним стажем
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З 2016 року експерти ЕЦПЛ залучені до всеукраїнської платформи експертів з впро-
вадження концепції поліцейської діяльності, яка створена програмною ініціативою 
«Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження». Упродовж трьох 
років фахівцями ЕЦПЛ було розроблено низку інноваційних підходів забезпечення 
безпеки на рівні громад (більш докладно про це — в розділі «Безпека громад»).

У 2018 році Експертний центр з прав людини разом із партнерами заснував нове 
об’єднання — Ініціативу «Zero torture», основна місія якої полягає в створенні в Укра-
їні ефективної системи протидії катуванням у місцях несвободи. Зазначена система 

ЧЛЕНСТВО В КОАЛІЦІЯХ, 
АСОЦІАЦІЯХ, МЕРЕЖАХ

ЧЛЕНСТВО В КОАЛІЦІЯХ, АСОЦІАЦІЯХ, МЕРЕЖАХ

15

має складатися з трьох основних компонентів — превенції та розслідування катувань, 
і реабілітації постраждалих. До складу засновників Ініціативи також увійшли: Центр ін-
формації про права людини, Асоціація УМДПЛ, Українська Гельсінська спілка з прав 
людини, Чернігівський освітній дім з прав людини.

Наприкінці 2018 року Експертний центр разом із партнерами Freedom House, Україн-
ським інститутом з прав людини та Восток-СОС об’єдналися в спільну ініціативу, мета 
якої — запровадження ефективного громадського контролю за безпековими служ-
бами в Україні.
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МІЖНАРОДНА 
СПІВПРАЦЯ

Упродовж року 
експерти ЕЦПЛ 
брали участь у 
міжнародних 
заходах, де 
ділилися своїм 
досвідом 
проведення 
досліджень та 
розвитком ініціатив 
у сфері безпеки:

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

17

ВЕРЕСЕНЬ 2018 Р. ОДЕСА, УКРАЇНА

відбулася зустріч експертів зі США, 
Грузії, Молдови, Киргизстану та ін-
ших країн, темою обговорення було 
впровадження концепції Community 
policing;

ЛИПЕНЬ 2018 Р. ПОРТО, ПОРТУГАЛІЯ

представники ЕЦПЛ взяли участь 
у черговому засіданні Міжнародної 
коаліції із впровадження процесу-
ального інтерв’ю; 

ЖОВТЕНЬ 2018 Р. ТОРОНТО, КАНАДА

представники ЕЦПЛ брали участь у 
міжнародній конференції, присвяче-
ній актуальним проблемам правоохо-
ронної діяльності, а також сучасним 
підходам до роботи з особами, які 
вживають наркотики;

ЛИСТОПАД 2018 Р. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

фахівці ЕЦПЛ ґрунтовно ознайоми-
лися з особливостями роботи бри-
танських поліцейських із затрима-
ними особами, а також специфікою 
функціонування системи Custodу 
Records.
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ПРОГРАМИ ЕЦПЛ
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ПРОГРАМИ 
ЕЦПЛ
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Взаємодія людини з органами досудового розслідування доволі часто супроводжу-
ється обмеженням її прав та основних свобод. Проте такі обмеження мають засто-
совуватися виключно в правових межах та у виняткових випадках. Людина не має 
зазнавати катувань та іншого жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність 
поводження з боку органів досудового розслідування. Держава мусить проводити 
ефективне розслідування, забезпечуючи неухильне дотримання прав та безпеки як 
кожного потерпілого та свідка, так і кожного, хто підозрюється у вчиненні злочину.

ПРАВА ЛЮДИНИ 
У ДОСУДОВОМУ 
РОЗСЛІДУВАННІ
Керівник програми: Андрій Орлеан

ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

розвиток інституційної спроможності державних установ у створенні безпеч-
них умов взаємодії людини з органами досудового розслідування за допо-
могою розроблення та впровадження стандартів та інноваційних інструментів 
забезпечення ефективного досудового розслідування, які базуються на до-
триманні прав людини.

представники 
органів досудового 
розслідування 
(ДБР, СБУ, НАБУ, 
Національної поліції)

МЕТА ПРОГРАМИ: 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ:

Дослідження ролі процесуального керівника-прокурора Спеціальної антико-
рупційної прокуратури.

Впровадження інноваційних підходів та інструментів у практику діяльності 
органів досудового розслідування. Зокрема, стандартів проведення певних 
етапів розслідування, а також методики проведення процесуального інтерв’ю 
на заміну традиційним методам допиту.

Розбудова спроможності органів забезпечення правопорядку здійснювати 
ефективне досудове розслідування без порушень прав людини, через участь 
в проведенні тренінгів для прокурорів, слідчих, детективів, оперативних пра-
цівників, суддів та викладачів спеціалізованих навчальних закладів.

Запровадження механізму активізації та вдосконалення розслідувань пору-
шень прав людини через формуванння «Інституту громадських детективів».

ФОКУСИ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ:

представники органів 
прокуратури (ГПУ, 
САП, регіональних та 
місцевих прокуратур)

представники 
спеціалізованих вищих 
навчальних закладів 
Національної поліції та 
СБУ

судді, адвокати, 
науковці, викладачі

громадськість
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИКА-
ПРОКУРОРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПРОКУРАТУРИ

ІДЕЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2018 році ЕЦПЛ спільно та за підтримки програмної ініціативи «Права люди-
ни і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» було завершено дослі-
дження ролі процесуального керівника-прокурора Спеціальної антикорупцій-
ної прокуратури. До участі в дослідженні залучалися сторонні експерти.

об’єктивно оцінити, крізь призму діяльності прокурорів новоствореної Спеці-
альної антикорупційної прокуратури, потенційну ефективність певних аспектів 
діяльності процесуального керівника, що сприяють дотриманню прав людини 
у досудовому розслідуванні.

комплексне оцінювання процесуального керівництва як однієї з основних 
функцій прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури.

експерти ЕЦПЛ отримали доступ та дослідили наглядові матеріали в 102 кри-
мінальних провадженнях (направлених до суду, а також закритих), проанкету-
вали майже всіх прокурорів САП, провели фокус-групи зі слідчими суддями, 
детективами НАБУ, прокурорами САП та адвокатами, котрі працюють із про-
вадженнями цієї категорії, проаналізували наявні статистичні дані.
 
Дослідження показало позитивні відмінності в підходах до роботи в діяльності 
прокурорів САП у порівнянні з прокурорами загальних прокуратур, і низку 
системних проблем в діяльності процесуальних керівників цього органу.

ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

посилити гарантії незалежності процесуального керівника-прокурора САП у 
кримінальному провадженні через:

призначення старшими груп прокурорів у конкретних кримінальних 
провадженнях тих процесуальних керівників, які фактично 
виконуватимуть ці функції (а не лише керівників відділів);

мінімізацію практик погодження процесуальних рішень з 
керівництвом;

розробити та впровадити в органи прокуратури ефективну систему оцінюван-
ня діяльності процесуального керівника у кримінальному провадженні, яка 
спиратиметься на позитивний досвід САП щодо відмови від використання ста-
тистичних показників як основного критерію оцінювання;

розглянути можливість запровадження електронного досьє прокурора на 
заміну наглядовому провадженню та інтеграції такого досьє у майбутньому в 
систему електронного кримінального провадження;

розвивати практику, коли тримання під вартою ініціюється лише у виняткових 
випадках;

належно нормативно врегулювати механізм взаємодії між НАБУ та САП у 
кримінальному провадженні. Поширити позитивну практику спільного розро-
блення та використання детальних алгоритмів взаємодії між органами досудо-
вого розслідування та прокуратури.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКІ:

Рекомендації експертів було 
презентовано Спеціальній антикорупційній 
прокуратурі та суспільству, що викликало 
жваву дискусію щодо розподілу ролей між 
прокурором та детективом.
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Презентація дослідження «Роль процесуального 
керівника – прокурора Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури на досудовій стадії процесу»

25
ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Юрій Бєлоусов:

Виявлено випадки, коли 
затримання та обрання 

запобіжного заходу 
використовувалися для 

примусу до співпраці. Поширені 
такі висловлювання: “Нехай 
посидить, подумає”. З точки 

зору Європейського суду з прав 
людини — це порушення
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ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
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Стандарти досудового розслідування

Одним з ключових напрямів впровадження інноваційних підходів програми є 
розроблення стандартів ефективного досудового розслідування, які мають 
забезпечити проведення швидкого та якісного розслідування та запобігти 
порушенню прав людини.

Під час досліджень, проведених ЕЦПЛ упродовж 2016–2017 років, з’ясувалося, 
що суб’єкти кримінального провадження зазвичай не мають чіткого уявлення 
про свої кримінально-процесуальні ролі й формують різні, часто діаметрально 
протилежні та неефективні практики.

Ефективному розслідуванню злочинів нерідко заважають брак належної 
взаємодії між різними суб’єктами та робота кожного з них виключно на свої 
«статистичні показники». В таких умовах стають системними (й допускаються 
на інституційному рівні) практики, пов’язані з порушенням прав людини. Для 
забезпечення реальних змін наявної ситуації було розпочато роботу над роз-
робленням та обґрунтуванням стандартів проведення досудового розсліду-
вання.

У межах цієї роботи ЕЦПЛ спільно та за підтримки програмної ініціативи «Права 
людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження», разом із сторонні-
ми експертами (суддями, прокурорами, детективами, слідчими та науковцями) 
проведено аналіз наявних практик досудового розслідування в Україні, між-
народної та вітчизняної нормативно-правової бази та прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
ТА ІНСТРУМЕНТІВ У ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

29
ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Спільний проміжний результат:

створено робочу версію стандартів для трьох етапів досудового розсліду-
вання: затримання, повідомлення про підозру, обрання запобіжних заходів. 
Кожний із запропонованих стандартів відповідає вимогам міжнародного та ві-
тчизняного законодавства та практиці ЕЦПЛ;

чітко визначені функції та дії слідчого/детектива, прокурора, слідчого судді, 
особи, відповідальної за затриманих, та інших учасників досудового розсліду-
вання, розроблено алгоритми їхньої взаємодії.     

Процесуальне інтерв’ю

Ключовим завданням із впровадження інноваційних інструментів у діяльність 
правоохоронних органів України є організаційна, дослідницька, просвітницька 
та інформаційна робота з просування моделі процесуального інтерв’ю.

Низка досліджень, проведених ЕЦПЛ, засвідчила поширеність в діяльності 
органів досудового розслідування практик, пов’язаних із використанням різ-
них засобів спонукання особи до визнання провини чи підтвердження свідком 
наявної у слідчого, оперативного працівника або прокурора версії. Арсенал 
таких засобів вар’юється в діапазоні від певних інформаційних маніпуляцій та 
незначного психологічного тиску до застосування методів фізичного впливу 
та катувань. Результатом таких практик є поширені випадки спрямування роз-
слідувань найпростішим, проте хибним шляхом, самообмови, засудження не-
винуватих у вчиненні злочинів осіб.
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ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю:

зменшення ризиків 
самообмови та обрання 
нав’язаної хибної версії;

можливість отримання 
більшого обсягу інформації 
та її деталізації;

гнучкість: інтерв’юєри 
можуть варіювати техніки 
залежно від теми, яку 
необхідно розкрити;

практика процесуального 
інтерв’ю відповідає принципам 
дотримання прав людини.

висока ефективність та 
структурованість;

формування доказової бази 
виключно через добровільне 
надання інформації;

ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

У 2018 році спільно та за підтримки програмної ініціативи «Права людини і пра-
восуддя» Міжнародного фонду «Відродження» разом із сторонніми експер-
тами − слідчими ДБР та Національної поліції, дективами НАБУ, прокурорами 
САП, викладачами спеціалізованих навчальних закладів прокуратури та по-
ліції, представниками міжнародних організацій було розпочато дослідження 
практики проведення допиту в діяльності органів забезпечення правопоряд-
ку України, з погляду її відповідності міжнародним стандартам. На цьому етапі 
дослідженням охоплено аналіз вітчизняної системи підготовки оперативних 
працівників, слідчих та прокурорів, навчально-методичної літератури з питань 
проведення допиту та безпосередньо практики його проведення в Україні.

Спільний проміжний результат:

розроблено першу версію кабінетного дослідження нормативно-правових 
умов України для запровадження процесуального інтерв’ю та міжнародних 
напрацювань у цій сфері;

розпочато розроблення інструментарію для польового дослідження наявних 
практик проведення допиту, а також системи навчальної підготовки й підви-
щення кваліфікації працівників органів забезпечення правопорядку України, 
залучених до проведення допитів. 

Зазначена робота дасть змогу оцінити 
характер, обсяг та послідовність кроків, 
необхідних для подальшого впровадження 
процесуального інтерв’ю в Україні



ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
ТА ІНСТРУМЕНТІВ У ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Експертний потенціал та дослідницькі напрацювання ЕЦПЛ упродовж 2018 
року активно використовувалися в освітніх програмах для прокурорів, слідчих, 
оперативних працівників, детективів, суддів, адвокатів, викладачів спеціалізо-
ваних ВНЗ для правоохоронних органів.
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КЛЮЧОВІ ТЕМИ ОСВІТНІХ ПОДІЙ У МЕЖАХ ПРОГРАМИ 
«ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ»:

інструменти 
відвернення, виявлення 
та припинення таких 
порушень

національні та 
міжнародні стандарти 
затримання

вади національної системи 
розслідування, на які 
неодноразово звертав увагу 
Європейський суд з прав людини 
у своїх рішеннях щодо України

«перезавантаження» навчальних 
програм системи підготовки 
фахівців для органів досудового 
розслідування, включення 
тематики прав людини до всіх 
спеціалізованих дисциплін

системні порушення 
прав людини на різних 
етапах досудового 
розслідування

особливості протидії 
торгівлі людьми

стандарти ефективного 
розслідування порушень 
прав людини

сучасні інтерактивні 
методи викладання 
стандартів забезпечення 
прав людини для 
правоохоронців

ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

33
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Тренінг «Особливості застосування сучасних 
стандартів у сфері прав людини під час здійснення 
заходів по боротьбі з тероризмом» — для викладачів 
вищих навчальних закладів Служби безпеки України, 
за організаційної та фінансової підтримки посоль-
ства Швейцарії в Україні, 26–27 листопада 2018 року.

Тренери: Юрій Бєлоусов, Андрій Орлеан, міжнародні 
експерти. 

ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ»:

імплементація напрацьованих стандартів у 
діяльність органів досудового розслідування;

розроблення стандартів для інших етапів 
досудового розслідування;

пілотування моделі впровадження 
процесуального інтерв’ю;

дослідження дотримання прав потерпілих
у досудовому розслідуванні;

дослідження проблем використання 
недопустимих доказів у досудовому розслідуванні;

реалізація освітніх програм:

протидія катуванням та неналежному 
поводженню з боку правоохоронних 
органів;

протидія торгівлі людьми;

спеціалізований освітній курс з 
впровадження навичок процесуального 
інтерв’ю.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ 
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАНЬ ПОРУШЕНЬ 
ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ 
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ
Керівник напряму: Віктор Чупров

ГРОМАДСЬКІ ДЕТЕКТИВИ

Модель розслідувань порушень прав людини пересічними громадянами без 
спеціальних повноважень уперше була розроблена та перевірена на практиці 
експертами ЕЦПЛ ще у 2016 році. Цього ж року ЕЦПЛ, за підтримки Міжнарод-
ного фонду «Відродження», розпочав формування незалежного механізму 
розслідування порушень прав вразливих груп населення з боку правоохо-
ронних органів. Моделлю запровадження такого механізму стали регіональні 
команди протидії порушенням прав вразливих верств населення.

На початку 2018 року в 10 областях України на основі вже наявних ініціатив 
були сформовані команди громадських розслідувачів, у складі яких: адвокати, 
журналісти, представники правозахисних та сервісних громадських організа-
цій та безпосередньо — представники вразливих груп населення.
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збір відомостей про порушення прав людини та ініціація проведення 
офіційного розслідування уповноваженими органами держави;

підвищення правосвідомості представників вразливих груп;

налагодження співпраці на регіональному рівні з усіма правовими 
інститутами держави для відвернення та забезпечення належного 
реагування у разі виявлення порушень прав людини.

НГО, які працюють з соціальними 
проектами, спрямованими на захист 
прав представників вразливих груп

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ:

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ:

представники вразливих груп 
(наркозалежні, їхні родичі тощо)

офіс Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини

Національний превентивний 
механізм

представники поліції

представники органів місцевого 
самоврядування

представники служб соціального 
захисту, медичних закладів

неурядові громадські організації, 
залучені до моніторингу місць 
несвободи

особи, які перебувають в місцях 
несвободи

39
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Упродовж 2018 року ініціатива «Громадські детективи» трансформувалася та 
набула іншого масштабу. Тому на базі наявних регіональних команд ЕЦПЛ 
почав розбудову Інституту громадських детективів — спільноти професійних 
громадських розслідувачів порушень прав людини.

З громадськими детективами були проведені базові та спеціалізовані навчання 
з питань виявлення порушень прав людини з боку органів поліції, аналізу 
отриманих відомостей та підготовки актів реагування — заяв про вчинення 
злочинів та звернень до правоохоронних органів.

8 грудня 2018 року відбувся всеукраїнський Форум громадських детективів, 
в якому взяли участь громадські розслідувачі та активісти громадських 
організацій з 15 регіонів України, а також представники державних органів, 
зокрема, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

ГОЛОВНІ ФОКУСИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ 
ДЕТЕКТИВІВ У 2018 РОЦІ:
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кримінальних проваджень за 
фактами порушень прав людини, 
вчинених представниками 
правоохоронних органів.

РЕЗУЛЬТАТИ ІНІЦІАТИВИ У 2018-МУ РОЦІ:

громадських детективів 
пройшли спеціалізоване 
навчання;

потерпілий від свавілля правоохо-
ронних органів отримав допомогу 
або поновлення своїх прав завдяки 
роботі громадських детективів;

38

71 8

12 18
розслідувань, із залученням відділу спеці-
альних проваджень офісу Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини;

громадських громадсько-
парламентських

ГРОМАДСЬКІ ДЕТЕКТИВИ
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Громадські 
детективи 

підвищують 
кваліфікацію

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 
ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ:

налагодження співпраці з державними установами: офісом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Державним бюро розслідувань та 
Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції України;

розроблення програми та впровадження Школи громадських детективів;

залучення нових цільових груп до ініціативи (студенти правничих факультетів);

розроблення та публікація практичного посібника громадського детектива;

розвиток програм за напрямом Civic Education — для формування правової 
культури в громадах та посилення авторитету громадських детективів серед 
громадян.
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Завдання форуму – обмін досвідом громадських детективів різних регіонів. Участь 
у форумі брали громадські детективи, адвокати, журналісти, представники офісу Упо-
вноваженого з прав людини, органів Національної поліції, Державного бюро розслі-
дувань, неурядових громадських організацій 

Річний форум 
громадських 

детективів 8 грудня 
2018 року

ГРОМАДСЬКІ ДЕТЕКТИВИ
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Програма «Права людини й судочинство» започаткована ЕЦПЛ у серпні 2018 року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Й СУДОЧИНСТВО
Керівник програми: Володимир Венгер

ПРАВА ЛЮДИНИ Й СУДОЧИНСТВО

вдосконалення механізмів роботи судової влади відповідно до міжнародних 
стандартів захисту прав людини, зміна «карального» характеру кримінального 
провадження, сприяння підвищенню стандартів забезпечення прав людини в 
діяльності інших органів державної влади.

аналіз змістовного та функційного значення судового контролю через інсти-
тут слідчого судді в кримінальному провадженні, визначення рівня його ефек-
тивності як порівняно нового інституту в кримінальному процесі.

судді, суди, органи судової влади 
та суддівського самоврядування

співробітники органів 
прокуратури, Національної поліції 
України та інших правоохоронних 
органів

МЕТА ПРОГРАМИ: 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ:

основна діяльність була сконцентрована на організації та реалізації першого 
етапу комплексного дослідницького проекту «Судовий контроль під час досу-
дового розслідування», який здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

ФОКУСИ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ:

представники інших органів державної 
влади, що здійснюють повноваження у 
сфері судового захисту прав людини

громадськість та інститути 
громадянського суспільства, 
насамперед, правозахисні організації
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Проміжні результати дослідження:

на першому етапі роботи групою експертів виявлено низку проблем у про-
цедурах здійснення судового контролю за дотриманням прав людини під час 
досудового розслідування. Зокрема, на стадії обрання/продовження/скасу-
вання заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді:

недостатньо ретельно перевіряють якість підготовки та обґрунтування кло-
потань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

не завжди перевіряють наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою 
кримінального правопорушення;

не реагують на невиконання прокурором обов’язку довести наявність достат-
ніх підстав вважати, що захід, вказаний у клопотанні, необхідний для досяг-
нення мети його застосування тощо.

аналіз стану реалізації принципів судового контролю в діяльності слідчого 
судді в Україні;

розроблення рекомендацій для вдосконалення судового контролю за дотри-
манням прав людини на етапі досудового розслідування.

спирається на комплекс якісних та кількісних методів збору інформації, фокус-
групи, інтерв’ю та анкетне опитування цільових груп, які мають безпосередній 
стосунок до здійснення судового контролю на досудовій стадії (слідчі судді), 
або ж діяльність яких дотична до цього процесу (прокурори, слідчі, адвокати). 
Окрім вивчення експертної думки, передбачається й здійснення контент-ана-
лізу інформації, що міститься в ухвалах слідчих суддів, клопотаннях слідчих та 
прокурорів та інших джерелах, аналіз судової статистики тощо.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
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ФУНКЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИХ СУДДІВ:
ЯК ЦЕ МАЄ БУТИ?

СЛІДЧІ СУДДІ МУСЯТЬ:

перевіряти перевищення про-
цесуальних термінів затримання; 
звільняти затриману особу в по-
рядку ст. 206 КПК, якщо відсутні 
законодавчо визначені підстави 
для її затримання

відмовляти в застосуванні, 
зміні заходів забезпечення 
кримінального провадження 
(зокрема й запобіжних заходів), 
за браком обґрунтованої 
підозри у вчиненні особою 
кримінального правопорушення, 
достатніх підстав та належного 
обґрунтування для застосування 
таких заходів забезпечення 
кримінального провадження

перевіряти і відповідно реагу-
вати на факти незаконних за-
тримань підозрюваних осіб

вживати необхідних заходів для 
забезпечення особи, яка по-
збавлена свободи, захисником

розглядати скарги на рішення, 
дії чи бездіяльність слідчого або 
прокурора під час досудового 
розслідування

виносити ухвали про скасування рішень слідчого чи прокурора за результа-
тами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора 
під час досудового розслідування

відмовляти в наданні дозволів 
на вчинення окремих слідчих 
дій у ході досудового розслі-
дування через недостатність 
підстав їх застосування

вживати необхідних заходів для 
проведення дослідження фактів 
застосування до особи насиль-
ства під час затримання або три-
мання в уповноваженому органі 
державної влади, а також вжити 
необхідних заходів для забез-
печення безпеки особи згідно із 
законодавством
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ФУНКЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИХ СУДДІВ:

СЛІДЧІ СУДДІ: ЯК УСЕ НАСПРАВДІ?

Незважаючи на надані КПК мож-
ливості запобігати неправомірним 
порушенням органами досудово-
го розслідування прав і свобод 
людини, а також відновлювати 

безпідставно порушені права, слідчі 
судді не завжди прагнуть активно 

використовувати свої повноваження 
як засіб забезпечення прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні.

В межах дослідницького проекту 
«Судовий контроль під час досудо-
вого розслідування» поставлено 

завдання проаналізувати сутність су-
дового контролю, а саме: роль суду 
(судді, слідчого судді) у дотриманні 

прав і свобод осіб під час досудово-
го розслідування у кримінальному 

провадженні.

ПРАВА ЛЮДИНИ Й СУДОЧИНСТВО

здійснено перший етап — кабінетне дослідження в межах дослідницького 
проекту «Судовий контроль під час досудового розслідування»;

до роботи в складі експертної групи були залучені судді-практики, що дало 
змогу проаналізувати інститут судового контролю за досудовим розслідуван-
ням з урахуванням сучасних українських правових реалій;

напрацьовано стратегію наступних етапів дослідження та пропозиції щодо 
перспективних напрямів роботи Програми «Права людини та правосуддя» се-
ред інших програмних ініціатив ЕЦПЛ.

сприяння розвиткові інституційної спроможності судової влади, її незалежнос-
ті та здатності ефективно здійснювати правосуддя;

підвищення професійного рівня суддів та інших учасників судових процесів, 
насамперед, щодо розуміння та застосування ними міжнародних стандартів у 
сфері захисту прав людини;

участь у формуванні державної політики щодо реального та ефективного досту-
пу (інституційного, процесуального, організаційного) до правосуддя в Україні;

стимулювання зміни «карального» пострадянського світоглядного сприйняття 
судів та суддів в українському суспільстві до розуміння їх як цивілізованих ін-
струментів захисту будь-якого порушеного права.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
«ПРАВА ЛЮДИНИ Й СУДОЧИНСТВО» У 2018 РОЦІ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЕЦПЛ У МЕЖАХ 
ПРОГРАМИ «ПРАВА ЛЮДИНИ Й СУДОЧИНСТВО»:
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У місцях несвободи людина найбільш вразлива, оскільки може стати жертвою кату-
вань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує її гідність, пово-
дження як з боку персоналу місць несвободи, так і з боку інших утримуваних.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
Керівник програми: Віктор Чупров

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

посилення захисту прав людини в місцях несвободи.

міністерства та відомства, а також 
органи місцевого самоврядуван-
ня, які мають у своєму підпоряд-
кування місця несвободи

МЕТА ПРОГРАМИ: 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ:

дослідження ефективності розслідування катувань у місцях несвободи;

запровадження інноваційної системи безпеки затриманих в Національній 
поліції України — Custody Records;

розбудова та підтримка Національного превентивного механізму в Україні.

ФОКУСИ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ:

органи прокуратури, що здійсню-
ють нагляд за дотриманням прав 
людини в місцях несвободи

Державне бюро розслідувань

офіс Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини

Національний превентивний 
механізм

неурядові громадські організації, 
залучені до моніторингу місць не-
свободи

особи, які примусово перебува-
ють в місцях несвободи
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Експертне дослідження «Фіксація та розслідування катувань у місцях несвобо-
ди» — перший етап комплексної роботи з проблемами дотримання прав людини 
та превенції катувань під час розслідування. У проведенні дослідження брали 
участь експерти: Юрій Бєлоусов, виконавчий директор «Експертного центру з 
прав людини»; Олександр Гатіятуллін, виконавчий директор ГО «Україна без 
тортур»; Володимир Шурдук, лікар-психіатр, експерт Українського інституту з 
прав людини; Костянтин Запорожцев, лікар, експерт Експертного центру з прав 
людини; Маргарита Тарасова, координаторка проектів Центру інформації про 
права людини. Дослідження «Фіксація та розслідування катувань у місцях несво-
боди» проведено за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

експерти проаналізували нормативну базу Національної поліції, Міністерства 
юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, а та-
кож стандарти судово-медичних експертиз.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КАТУВАНЬ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

МЕТОДОЛОГІЯ:

В Україні не можна очікувати ефективного розслідування катувань у місцях 
несвободи, оскільки немає чітких алгоритмів фіксації та реагування на кату-
вання, навіть на рівні законодавства.

Внутрішні накази МВС та Національної поліції не передбачають окремого поряд-
ку фіксації заяв та повідомлень про неналежне поводження з боку працівників 
поліції, а також щодо механізму та алгоритмів дій у разі отримання такої інформації.

Спільний наказ МВС та МОЗ щодо обліку звернень за медичною допомогою 
у зв’язку із отриманням тілесних ушкоджень кримінального характеру та реа-

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТІВ:

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
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гування на такі випадки також не містить окремої норми щодо особливостей 
фіксації та реагування на факти виявлення тілесних ушкоджень, які могли бути 
заподіяні працівниками поліції. У разі надходження такого звернення лікар 
має діяти в загальному порядку й повідомляти про такий факт не незалеж-
ний орган, уповноважений проводити розслідування катувань, а орган поліції, 
розташований на території обслуговування медичного закладу, надаючи при 
цьому всі установчі дані заявника. Така практика не сприяє ефективному 
розслідуванню, а, навпаки, створює умови для перешкоджання цьому 
процесу з боку працівників поліції, які, можливо, є причетними до нена-
лежного поводження, зокрема, і через тиск на потерпілу особу.

Внутрішні накази МОЗ України не передбачають окремого порядку фіксації 
заяв та повідомлень про неналежне поводження з боку співробітників закла-
дів із надання психіатричної допомоги (психіатричних лікарень), а також меха-
нізму та алгоритмів дій у разі отримання такої інформації.

Чинна нормативно-правова база не передбачає жодних, відмінних від решти 
випадків спричинення людині тілесних ушкоджень, особливостей у разі при-
значення та виконання судово-медичної експертизи за фактами катувань і не-
належного поводження.

Наступний етап аналітичної роботи — проведення «польових» досліджень та 
підготовка рекомендацій для МВС, МОЗ, Міністерства соціальної політики та 
Міністерства юстиції.

Презентація та обговорення результатів експертного дослідження 
«Фіксація та розслідування катувань у місцях несвободи»
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Однією з ефективних гарантій захисту затриманої особи від неналежного по-
водження з боку правоохоронців, відповідно до Стандартів Європейського 
комітету з питань запобігання катуванням, є запровадження єдиного досьє 
щодо кожної затриманої особи, в якому фіксуються всі аспекти, пов’язані з її 
затриманням, та заходи, яких було вжито щодо цієї особи. Аналогом такого до-
сьє є електронна система Custody Records, яка вже майже 30 років ефективно 
використовується поліцією Великої Британії.

У 2017 році, в межах Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією, 
з одного боку, та Експертним центром з прав людини та Фундацією правової 
допомоги, з іншого боку, за організаційної та фінансової підтримки МФ «Відро-
дження», нашою організацією був розпочатий експеримент із впровадження 
системи Custody Records в діяльність ізоляторів тимчасового тримання Націо-
нальної поліції України (Далі — ІТТ).

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 
ЗАТРИМАНИХ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В ІЗОЛЯТОРАХ 
ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ — CUSTODY RECORDS

впровадження Custody Records сприятиме захисту осіб, які поміщені в ізоля-
тор тимчасового тримання, від неправомірних дій правоохоронців, та захисту 
працівників поліції від неправдивих звинувачень щодо можливого неналеж-
ного поводження з їхнього боку.

МЕТА: 

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

СИСТЕМА CUSTODY RECORDS МІСТИТЬ
ЧОТИРИ СКЛАДОВИХ:

Єдина електронна 
база обліку усіх 

дій із затриманою 
особою

Новий підхід 
до взаємодії із 
затриманими

Інститут 
інспекторів з 

дотримання прав 
людини

Постійний 
зовнішній 

контроль в онлайн 
режимі
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ CUSTODY RECORDS
У РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ:

ВИЯВЛЕННЯ
ТА ВІДВЕРНЕННЯ

порушень прав людини протя-
гом всього часу перебування 
затриманої особи під контролем 
поліції (з моменту її фактичного 

затримання)

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЛІЦІЇ

від необґрунтованих звинува-
чень у неналежному поводжен-

ні із затриманими особами

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ЗАТРИМАНИХ ОСІБ

за допомогою реєстрації в елек-
тронній системі всіх дій, що від-
буваються з ними під час пере-
бування під контролем поліції, та 
реєстрації належного реагуван-
ня у разі порушення цих прав; 
здійснення зовнішнього контр-
олю за допомогою системи віде-

оспостереження

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА 
СПРОЩЕННЯ РОБОТИ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В ІТТ:
позбавлення від необхідності 
здійснювати службові записи в 
безлічі паперових книг та журна-
лів, натомість — запровадження 
єдиної електронної бази обліку 

всіх дій із затриманою особою
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Під час реалізації першого етапу проекту упродовж 2017 року були розробле-
ні функційні обов’язки інспекторів із дотримання прав людини (custody officers), 
пройшла навчання перша група майбутніх інспекторів у місті Дніпро, обрані 
кандидати на навчання в місті Херсон, облаштовані робочі місця інспекторів та 
встановлена система контролю за дотриманням прав затриманих, як частина 
системи Custody Records, в ізоляторі тимчасового тримання в місті Херсон.
 
Упродовж 2018 року в межах програми здійснювалося подальше запрова-
дження системи безпеки затриманих Custody Records в чотирьох ізоляторах 
тимчасового тримання Національної поліції України. Зокрема, добір та навчан-
ня інспекторів з прав людини, обладнання їхніх робочих місць та систем віде-
оспостереження в ІТТ. Система була запроваджена в містах: Дніпро, Херсон, 
Кропивницький та Сарни.

Робоче місце інспек-
тора з дотримання 
прав людини в ІТТ
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Упродовж 2018 року через зазначені ІТТ 
пройшли 4975 осіб, з яких 1115 були поміщені 
до ІТТ як затримані за підозрою у вчиненні 
злочину. 

САРНИ 

4975
ОСІБ

1115
ОСІБ

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
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Майже 5 тисяч осіб, які потрапили до 
ІТТ упродовж 2018 року, були під опікою 
системи CUSTODY RECORDS.

ДНІПРОКРОПИВНИЦЬКИЙ

ХЕРСОН

 ≈5000
ОСІБ
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20 працівників поліції та 
експертів, які беруть участь 

у впровадженні системи 
Custody Records, пройшли 

стажування у Великій 
Британії та ознайомилися з 
роботою Custody офіцерів 

і системою захисту прав 
затриманих осіб

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

61



62 63
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ. ЗВІТ 2018

У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІКСАЦІЇ ТА 
РОЗСЛІДУВАННЯ КАТУВАНЬ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ:

проведення польового етапу дослідження «Фіксація та розслідування кату-
вань у місцях несвободи» та підготовка практичних рекомендацій для відпо-
відних міністерств та відомств.

У СФЕРІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 
ЗАТРИМАНИХ CUSTODY RECORDS:

розроблення системи моніторингу та оцінювання ефективності за-
провадженої моделі системи Custody Records та здійснення практич-
ного етапу моніторингу;

впровадження системи Custody Records у чотирьох нових містах в 
ізоляторах тимчасового тримання Харкова, Ізюма, Сєвєродонецька 
та Пустомит;

проведення аналізу ступеню готовності решти ізоляторів тимчасово-
го тримання до запровадження системи Custody Records;

розроблення технічного завдання щодо поширення системи без-
пеки затриманих Custody Records на рівень відділів поліції з метою 
охоплення всього періоду перебування затриманої особи під контр-
олем поліції;

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ»
УПРОДОВЖ 2019 РОКУ

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

запровадження єдиної системи навчання інспекторів з прав людини, 
зокрема:

побудова на базі ІТТ у м. Дніпро спеціалізованого тренінгового цен-
тру;

розроблення системи онлайн-навчання — електронного порталу 
«Е-ІТТ» та його інтеграція до навчального порталу Національної по-
ліції;

включення програми підготовки інспекторів з прав людини до про-
грам навчальних закладів Національної поліції України.

У СФЕРІ ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ НПМ:

проведення базових тренінгів для нових моніторів національного превентив-
ного механізму з питань превенції порушень прав людини під час візитів до 
місць несвободи;

підготовка навчальних посібників для моніторів НПМ, зокрема, щодо переві-
рок закладів, підпорядкованих Національній поліції України, Міністерству со-
ціальної політики та Міністерству охорони здоров’я.
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З 2016 року одним з основних пріоритетів діяльності ЕЦПЛ є безпека громад. Роз-
будова спроможності громади формувати та впливати на місцеві політики є голо-
вним індикатором розвитку безпечного середовища для людини, а також запорукою 
ефективного виконання державними та місцевими інституціями своїх функцій у забез-
печенні правопорядку.

БЕЗПЕКА ГРОМАД
Керівниця програми: Уляна Шадська 

БЕЗПЕКА ГРОМАД

розбудова спроможності громад формувати політику безпеки за місцем про-
живання.

представники поліції, громадськості, бізнесу, закладів освіти, органів місцево-
го самоврядування, ДСНС, які об’єднуються в ініціативні групи та взаємодіють 
у розв’язанні проблем безпеки.

МЕТА ПРОГРАМИ: 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ:

оцінювання стану безпеки та здатності громад розвивати соціальні проекти 
у даній сфері;

аналіз міжнародних та українських практик щодо створення безпечного се-
редовища в громадах;

розроблення навчальних програм та методичних матеріалів для представни-
ків громадськості, поліції та органів місцевого самоврядування;

аналіз мапи стейкхолдерів, формування ініціативних груп у громадах для роз-
будови безпечного середовища та налагодження взаємодії між ними;

експертний супровід ініціативних груп у питаннях розроблення стратегій у 
сфері безпеки через створення дискусійних майданчиків, проведення про-
світнитницьких заходів, модерації, консультацій, оцінювання спроможності;

моніторинг та аналіз динаміки розвитку безпекових ініціатив у громадах, зо-
крема, ключових чинників, що цьому сприяють, та ризиків, які перешкоджають.

ФОКУСИ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ:
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ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Упродовж 2018 року ЕЦПЛ проведено два соціологічних дослідження щодо 
оцінювання можливості інтеграції в життя громади вразливих груп населення 
задля створення безпечного середовища в містах Ірпені та Полтаві.

Сьогодні в Україні існує безліч соціальних груп, які внаслідок свого вразливо-
го становища позбавлені можливості повноцінної інтеграції в життя громади. 
На заваді стоїть те, що, здебільшого, громади сприймають такі групи як реаль-
ну чи потенційну загрозу. Брак ініціатив, спрямованих на підтримку безпеки, 
що містили б компонент залучення вразливих груп, посилює проблему ізо-
льованості та збільшує рівень напруженості, ворожнечі в соціумі.

визначити, які соціальні групи громада вважає загрозливими, оцінити ступінь 
реальності таких загроз, а також окреслити шляхи розв’язання проблем без-
пеки. Розбудова комплексної стратегії повноцінної інтеграції вразливих груп у 
життя громади, а також їх залучення до безпекових ініціатив.

анкетування мешканців громад Ірпеня та Полтави — по 1200 респондентів у 
кожній громаді;

проведення фокус-груп та інтерв’ю з ключовими стейкхолдерами у сфері 
безпеки (керівництво органів місцевого самоврядування, представники полі-
ції, органів освіти та охорони здоров’я, ОСББ). Презентація аналітичних звітів 
за результатами досліджень відбудеться у 2019 році;

проведення тренінгів, лекцій, консультацій, круглих столів та неформальних 
зустрічей для ініціативних груп.

БЕЗПЕКА ГРОМАД
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Презентація 
посібника «Безпека 

громади: пошук 
спільних рішень»

У 2018 році експертна група програми здійснила ґрунтовний аналіз практик 
взаємодії суб’єктів безпеки на рівні громади. За результатами опрацювання 
зібраних матеріалів, а також з урахуванням місцевих потреб розроблено пер-
ший в Україні навчальний посібник «Безпека громади: пошук спільних рішень», 
який містить понад 40 українських та міжнародних кейсів та практичних реко-
мендацій.

З цього посібника активні представники громад можуть дізнатися про свою 
роль та форми участі у реалізації політики безпеки за місцем проживання. Ра-
зом з тим, значна увага сфокусована на питаннях взаємодії поліції та органів 
місцевого самоврядування з населенням для протидії злочинності, підтриман-
ня публічної безпеки і порядку.
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КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ 
«БЕЗПЕКА ГРОМАД»:

Серія робочих зустрічей з командами Ірпеня, Полтави, Тернополя та Віннич-
чини, які впроваджують безпекові ініціативи в регіонах; 

менторський супровід процесів розроблення Офісу безпеки, впровадження 
стратегії відкритих даних, програм з інтеграції вразливих груп населення в 
життя громад, налагодження роботи електронної системи «I-safety» для отри-
мання інформації про криміногенну ситуацію в регіоні.

БЕЗПЕКА ГРОМАД
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Анастасія Апетик 
обговорює 

ключові питання з 
учасниками круглого 

стола «Взаємодія 
громадськості 

та поліції заради 
безпечного 

майбутнього»

Серія громадських обговорень у межах круглих столів «Взаємодія громадськос-
ті та поліції заради безпечного майбутнього» в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Ли-
сичанську. Зустрічі експертів ЕЦПЛ із представниками академічної спільноти м. 
Львів, громадськістю та патрульною поліцією з метою розбудови діалогу в пи-
таннях протидії агресивній пропаганді та спробам маніпуляцій серед студентів 
під час виборчої кампанії та розроблення комунікаційних програм із розвитку 
культури свідомої безпеки (за моделлю скандинавських країн).
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Проміжні результати програми:

розроблено освітні програми та проведено навчання з розвитку навичок ана-
лізу ризиків безпеки та розробленні стратегій щодо їх вирішення для 180 осіб 
(представники громадськості, закладів освіти, поліції, органів місцевого само-
врядування та ДСНС)

географія: Київ, Тернопіль, Львів, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Чернігів, 
Ірпінь, Полтава

проведено два соціологічних дослідження

розроблено навчальний посібник «Безпека громади: пошук спільних рішень», 
який містить понад 40 українських та міжнародних прикладів та практичних 
рекомендацій і порад для різних стейкхолдерів (громади, місцевої влади та 
поліції). Видання отримало позитивний відгук серед широкої аудиторії
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

6 271 189 UAH НАДХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2018 РІК

ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ:

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД „ВІДРОДЖЕННЯ”                                       4 666 401 UAH

ФУНДАЦІЇ ІНСТИТУТУ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА (FOSI)             1 192 611 UAH

ФРІДОМ ХАУС, ІНК. (FREEDOM HOUSE INC.)                                       41 2177 UAH

23 %38 %

35 %

3%

1 %

23 %   Безпека громад на суму UAH 1 479 231

35 %   Права людини в місцях несвободи на суму UAH 2 215 824

1 %      Права людини й судочинство на суму UAH 75 372

3 %     Права людини у досудовому розслідуванні на суму UAH 180 372

38%   Інституційний розвиток на суму UAH 2 395 010

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
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ВИДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЦПЛ, РЕАЛІЗОВАНІ 
СПІЛЬНО З ПАРТНЕРСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ:

Звіт за результатами соціологічного дослідження 
«Оцінка можливості інтеграції вразливих груп насе-
лення в життя громади м.Ірпеня задля створення 
безпечного середовища»

2019

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Злата Швець, Юрій Бєлоусов.

Звіт за результатами соціологічного дослідження 
«Оцінка можливості інтеграції вразливих груп насе-
лення в життя громади м.Полтави задля створення 
безпечного середовища»

2019

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Злата Швець, Юрій Бєлоусов.

Звіт за результатами дослідження «Роль процесуаль-
ного керівника – прокурора Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури на досудовій стадії процесу»

2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Володимир 
Венгер, Андрій Орлеан, Василина Яворська.
ДОСЛІДНИКИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ПІДГОТОВКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІ-

ДЖЕННЯ ТА ЗБОРУ ДАНИХ ПІД ЧАС ПОЛЬОВОГО ЕТАПУ: Вікторія 
Мітько, Віктор Чупров 

ВИДАННЯ
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Практичний посібник «Безпека громади: пошук 
спільних рішень»

2018

АВТОРКА: Уляна Шадська.

Аналітичний звіт за результатами дослідження 
«Оцінка ефективності функціонування інституту 
службових осіб, відповідальних за перебування 
затриманих, як механізму попередження неналеж-
ного поводження в діяльності поліції»

2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Сергій Швець, Ві-
ктор Чупров, Злата Швець, Олександр Бондаренко.

Експертне дослідження «Фіксація та розслідування 
катувань у місцях несвободи»

2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Олександр Га-
тіятуллін, Костянтин Запорожцев, Маргарита Тара-
сова, Володимир Шурдук.

ВИДАННЯ

Експертне дослідження методики оцінювання кан-
дидатів на посаду судді Верховного Суду України

2018

АВТОР: Володимир Сущенко.

Аналітичний звіт за результатами дослідження 
«Неналежне поводження в діяльності Національ-
ної поліції України: прояви, поширеність, причини»

2017

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Олександр Бон-
даренко, Валентина Оболенцева, Костянтин Тара-
сенко, Віктор Чупров, Злата Швець.

Соціологічне дослідження «В’язниця очима в’язня»

2017

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Злата Швець.

Експертне дослідження 
методики оцінювання 
кандидатів на посаду 

судді Верховного Суду 
України
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Звіт за результатами дослідження «Роль прокуро-
ра на досудовій стадії кримінального процесу»

2017

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Володимир 
Венгер, Вікторія Мітько, Андрій Орлеан, Володимир 
Сущенко, Василина Яворська.
ДОСЛІДНИКИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ЗБОРУ ДАНИХ ПІД ЧАС ПОЛЬОВОГО 

ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ: Валентина Волобуєва, Микола 
Личик, Тетяна Логойда, Максим Магда, Тетяна Сі-
вак, Сергій Дрелінський. 

Навчальний посібник «Офіс безпеки громади»

2017

АВТОРКА:  Уляна Шадська.

Звіт за результатами дослідження «Оцінка думки 
громади м. Вінниця та м. Бар щодо діяльності міс-
цевої поліції»

2016

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Злата Швець, Віктор Семенюк, 
Юрій Бєлоусов.

ВИДАННЯ

Звіт за результатами дослідження «Дотримання 
прав вразливих груп населення у діяльності пра-
воохоронних органів»

2016

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов, Злата Швець, 
Віктор Семенюк, Віктор Чупров, Сергій Швець.

Імплементація міжнародних стандартів у сфері за-
побігання неналежному поводженню в діяльність 
органів кримінальної юстиції України

2016

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Микола Гнатовський, Юрій Бєло-
усов, Сергій Швець, Володимир Венгер, Олександр 
Бондаренко. Під загальною редакцією Юрія Бєло-
усова.

Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця 
незаконних ув’язнень на Донбасі / Коаліція громад-
ських організацій та ініціатив «Справедливість заради 
миру на Донбасі»

2015

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Бєлоусов Ю.Л., Кориневич А.О., 
Мартиненко О.А., Матвійчук О.В., Павліченко О.М., 
Роменський Я.В., Швець С.
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ПАРТНЕРИ ЕКСПЕРТНОГО 
ЦЕНТРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Українська фундація 
правової допомоги

ZMINA. Центр прав 
людини
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© Експертний центр з прав людни

КОНТАКТИ:

http://ecpl.com.ua
FB @ExpertCenterForHumanRights
e-mail: experthrcenter@gmail.com
Адреса: вул. Івана Мазепи, буд. 3, оф. 170
м. Kиїв, Україна, тел.: +38 095 333 8012 

Надруковано: Фамільна друкарня
Адреса: вул. Шахтарська, 5, м. Київ, Україна, 04074.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 3165 від 14.04.08р.
тел. +38 (044) 587 98 53
www.huss.com.ua  E-mail: info@huss.com.ua
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