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ВСТУП

Для Експертного центру з прав людини (ЕЦПЛ) 2019-й рік пройшов під гаслом «людиноцентричного підходу» й був присвячений сприянню сучасному
розумінню прав і свобод людини як цінностей, що роблять нас частиною
європейської спільноти.
Підсумовуючи результати роботи Центру у 2019 році, ми висловлюємо задоволення своїми досягненнями в співпраці з партнерами та однодумцями,
серед яких:
Відкриття першого в Україні тренінгового центру для навчання офіцерів національної поліції у сфері захисту прав і свобод людини.
Позитивні результати запровадження та моніторингу роботи системи
custody records (облік заарештованих осіб).
Запровадження програми з посилення інституційної спроможності
регіональних координаторів Національного превентивного механізму
(НПМ) щодо захисту прав і свобод людини.
Створення комунікаційних платформ для ефективної взаємодії органів Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби
України — з організаціями громадянського суспільства на національному та регіональному рівнях із метою захисту прав і свобод людини.
Підписання меморандумів про співпрацю Центру зі Службою безпеки
України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Візити експертів ЕЦПЛ до місць несвободи в рамках діяльності Національного превентивного механізму, зокрема навчання моніторів НПМ
методам контролю функціонування місць несвободи людини.

Проведення спільно з офісом Уповноваженого з прав людини експертного дослідження, присвяченого практиці фіксації катувань людини в
місцях несвободи.
Встановлення комунікативних зв’язків із новими молодіжними аудиторіями (групами) та просвітницька робота з ними.
Поширення експертного досвіду Центру в Україні та поза її межами.
Іміджевий ребрендинг та збільшення чисельності членів і стажерів нашої громадської організації, завдяки чому ми впевнено представили
себе в якості авторитетного аналітичного центру.
Принципи роботи нашої організації базуються на застосуванні ґрунтовної
методології проведення досліджень, орієнтованої на: дослідження соціально-правових явищ і процесів, аналіз законодавчої та нормативно-правової
бази, розроблення стандартів діяльності державних інституцій, створення
умов для дотримання прав людини в місцях несвободи, моніторинг механізмів захисту прав і свобод людини, комунікацію з органами забезпечення
правопорядку всіх рівнів, — з метою втілити прогресивні ідеї та новаторські
рішення в модернізацію сфери кримінальної юстиції.
Центр має всі підстави пишатися участю Програми «Права людини і правосуддя» (керівник Програми — доктор юридичних наук Андрій Орлеан) у
впровадженні в діяльності органів досудового слідства, зокрема детективів
Національного антикорупційного бюро України, методики процесуального
інтерв’ю (Investigative Interview. Ukraine).
Важливо, що запроваджена Центром система Сustody Records у 2019 році
здобула ще більше підтримки з боку керівництва Національної поліції та зацікавила представників інших органів забезпечення правопорядку в Україні.
Наразі спільними зусиллями Міжнародного фонду «Відродження», ЕЦПЛ,

5

6

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

2019

Української фундації правової допомоги й Національної поліції система
Сustody Records запроваджена в чотирьох ізоляторах тимчасового тримання
НПУ. Здійснено її моніторинг та оцінку, розроблено Технічне завдання для
впровадження цієї системи на рівні районних/міських відділів поліції.
Стратегічним напрямом (керівник — експерт Олег Боднар) діяльності
Центру стала співпраця з інститутом Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. У 2019 році ЕЦПЛ, завдяки підтримці Програми
розвитку ООН в Україні, почав розвивати нові інструменти залучення
громадськості до співпраці з Омбудсманом у рамках ініціативи «Посилення
регіональної компоненти діяльності Офісу Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у сфері протидії порушенням прав людини з боку
органів правопорядку».
Для вдосконалення методики розслідування катувань людини в місцях несвободи Центр розпочав підготовку до реалізації у 2020 році спеціальної
навчальної програми та посібника (керівник напряму — експерт Костянтин
Запорожцев), що включатиме застосування медичних знань та навичок в
алгоритмі виявлення, фіксації, оцінки та ідентифікації тілесних ушкоджень
як об’єктивних ознак катувань або неналежного поводження з людиною.
У рамках ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з
безпековими службами в Україні» (координатори — експерти Олег Боднар
і Сергій Іллюк), разом із партнерами та європейськими експертами в питаннях регулювання забезпечення прав людини в умовах воєнного конфлікту,
Центр формує нові механізми здійснення цивільного контролю за діяльністю
органів правопорядку. Уже сьогодні ми можемо ділитися досвідом розбудови
авторитетного інституту громадських розслідувачів («детективів»), які допомагають громадянам захистити та поновити їхні порушені права з боку окремих представників органів забезпечення правопорядку.
У 2019 році Центр також став успішним фасилітатором процесів
міжсекторального та міжвідомчого діалогу заради безпеки кожної людини.
Наші дослідження (керівник Програми — експертка Уляна Шадська) щодо
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попередження загроз на шляху створення стратегії розбудови безпечних
громад, а також консультації та менторський супровід допомогли ключовим
стейкхолдерам у містах Суми, Ірпінь, Полтава, Львів об’єднати зусилля
громадськості та органів місцевого самоврядування й розробити спільні
плани взаємодії для регулювання ризиків, що потенційно спричиняють
небезпеку в територіальних громадах.
Подальшою метою діяльності Центру є докладання всіх можливих зусиль,
спрямованих на те, щоби державні служби, муніципалітети, бізнес-кола та
громадяни краще розуміли та усвідомлювали законодавчі та нормативноправові акти, що регулюють обробку персональних даних, кібербезпеку та
електронну комунікацію, знали про практичні аспекти впровадження безпекових політик та ризики, що пов’язані з невиконанням цих регуляторів.
Плануємо, що у 2020 році програма Data protection (співкоординаторки —
експертки Анастасія Апетик і Уляна Шадська) стане одним із пріоритетів
діяльності Центру й передбачає ґрунтовне дослідження проблеми інформаційної безпеки держави та людини.
Багатоаспектна робота Експертного центру з прав людини створює унікальний досвід теоретичного та практичного розуміння втілення загальновизнаної Концепції прав і свобод людини в життєдіяльність України в другій чверті
ХХІ сторіччя.
Ми живемо в часи змін і водночас здійснюємо ці зміни, усвідомлюючи, що
кожна людина, якомога повніше і краще розуміючи свої права і свободи та
механізми їх захисту й поновлення, відчуває себе значно безпечніше в нашій державі, що стає свідченням доцільності та необхідності діяльності Громадської організації «Експертний центр з прав людини».
Володимир Сущенко,
голова правління ГО «Експертний центр з прав людини»,
заслужений юрист України
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ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕЦПЛ

МІСІЯ
ЕЦПЛ є провідним аналітичним центром у сфері кримінальної юстиції,
що забезпечує експертну підтримку і пропонує інноваційні рішення для
дотримання основоположних прав і свобод людини.

ЯК МИ ВПЛИВАЄМО НА ЗМІНИ В СУСПІЛЬСТВІ:

ПУБЛІКУЄМО

ОБ’ЄДНУЄМО

наші дослідження та
дослідження наших
партнерів і колег

людей для обміну
ідеями та розроблення
інноваційних рішень

СТВОРЮЄМО

РОЗВИВАЄМО

КОМУНІКУЄМО

платформи для
обміну досвідом та
просування ефективних механізмів
регулювання соціальних проблем

партнерства, щоб
збільшити доступ
представників урядового та неурядового
сектору до розроблених політик

зі стейкхолдерами для
розповсюдження
правових знань
і підтримки
реформ

ПРОВОДИМО

РОЗРОБЛЯЄМО

комплексні дослідження
стану забезпечення прав
і свобод людини

і впроваджуємо моделі
і стандарти забезпечення
прав людини

РОЗВИВАЄМО

СПРИЯЄМО

інституційну спроможність
органів влади в забезпеченні
прав і свобод людини

формуванню здатності
людини захищати свої
права і свободи
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕЦПЛ

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА УПРАВЛІННЯ ВСІХ РІВНІВ
Уряд та Верховна Рада України, ДБР, СБУ, НАБУ,
Національна поліція ГПУ, САП

ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА

Володимир СУЩЕНКО
Голова Правління

Катерина ЛЕВЧЕНКО
Членкиня Правління

Віктор ЧУПРОВ
Виконавчий директор ЕЦПЛ
(01.10.2019-31.12.19),
керівник програми «Права
людини в місцях несвободи»

Микола ГНАТОВСЬКИЙ
Член Правління

Юрій БЄЛОУСОВ
Виконавчий директор
ЕЦПЛ (2016-01.10.2019)

Експерти-розробники policy paper, продуктів
і технологій, юристи, адвокати, науковці,
викладачі ВНЗ

ОДЕРЖУВАЧІ ГРАНТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВІД
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВИ

Андрій ОРЛЕАН
Керівник програми «Права
людини і правосуддя»

Уляна ШАДСЬКА
Керівниця програми
«Безпека громад»

Костянтин ЗАПОРОЖЦЕВ
Проєктний менеджер програми
«Права людини і правосуддя»,
судово-медичний експерт

Анастасія АПЕТИК
Проєктна менеджерка програми
«Безпека громад», експертка
з інформаційного права

Олег БОНДАР
Проєктний менеджер
програми «Права людини
в місцях несвободи»

Сергій ІЛЛЮК
Проєктний менеджер програми
«Права людини в місцях
несвободи»

Вікторія УНІЧЕНКО
Фінансова менеджерка

Анастасія КЛЮГА
Проєктна менеджерка,
адміністраторка

Юлія ГОЛОДНІКОВА
Комунікаційна
менеджерка

Українські правозахисні ініціативи, консорціуми,
громадські організації, експертні центри

СПОЖИВАЧІ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ЕЦПЛ
Громади, громадяни України, представники
вразливих груп, органи державної влади
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ПРОДУКТИ ЕЦПЛ

“

Інноваційні моделі для модернізації
сфери кримінальної юстиції
Дослідження, експертні
рекомендації, методичні посібники
Management solutions для
цивільного контролю, впровадження
стратегій безпечних громад
Освітні програми
Тематична експертиза, розроблення
технічних завдань, інструментів
міжсекторальної та міжвідомчої
комунікації

Не буде
перебільшенням
сказати, що ідея
Європи – це ідея
простору прав
людини. Прагнення
Українського народу
до утвердження
держави як
європейської є
прагненням свободи
та права вільно
визначати власну
долю, що може
ґрунтуватися лише
на ідеї прав людини.

”

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ ЗА 2019-Й РІК

Микола Гнатовський,
президент
Європейського
комітету з питань
запобігання катуванням,
нелюдському або
такому, що принижує
гідність, поводженню
чи покаранню, член
Правління ЕЦПЛ

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ
НА ПРАКТИЦІ НЕ ЛИШЕ ТОМУ,
ЩО ЦЕ МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Уже банально говорити про те, що права людини переживають нелегкі часи.
Масштабний наступ політичного популізму в Європі та цілому світі, масова
дезінформація та спекуляції на емоціях більшості на шкоду меншості, дегуманізація опонентів, неповага до міжнародно-правових підвалин світового порядку – все це призвело до значного підриву захисту прав людини в
більшості сучасних суспільств. За таких обставин варто згадати, як права
людини перетворилися на основу сучасної цивілізації, міжнародного права
та правових систем держав.
Загальна декларація прав людини, чергова річниця якої позначає День прав
людини – 10 грудня, була ухвалена насамперед як реакція на жахіття Другої
світової війни та подій, що їй безпосередньо передували. Ідеї про цінність
кожної людини, її життя, гідності, свободи не є політично нейтральними, як
це інколи стверджують. Ці ідеї мають цілком конкретне ідеологічне та політичне навантаження, яке, проте, зовсім не полягає в нав’язуванні певної
політичної ідеології чи забезпеченні класового панування. Навпаки, їхнє
політичне завдання – гарантувати функціонування вільного, відкритого та
демократичного суспільства, центром якого є людина та її природні права,
тобто права, з якими вона приходить у світ і які невід’ємно з нею пов’язані.
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Хоча права людини є універсальними та, в ідеалі, не мусять залежати від
певної релігійної чи філософської парадигми, відомо, що найбільшого прогресу в їхньому захисті досягла Європа. Саме на нашому континенті вдалося
рекордно швидко перетворити положення Загальної декларації на юридично обов’язкові положення міжнародного договору – Європейської конвенції з
прав людини, для тлумачення та застосування якої існує Європейський суд
з прав людини і яка є головним сенсом існування та діяльності Ради Європи
та її структур. Права людини стали основою і для європейської інтеграції,
уособленої Європейським Союзом.
Не є перебільшенням, що ідея Європи – це ідея простору прав людини.
Прагнення Українського народу до утвердження держави як європейської є
прагненням свободи та права вільно визначати власну долю, що може ґрунтуватися лише на ідеї прав людини.
Безумовно, самі лише права людини не можуть забезпечити успішне
функціонування держави та суспільства. Безпека, економічний розвиток,
ефективна та злагоджена правова система повинні забезпечуватися
державою. Але без прав людини не може бути міцного миру, справжньої
безпеки суспільства та окремих індивідів, справжнього добробуту та
правосуддя. Протиставлення цих цілей держави правам людини може
розглядатися лише як недобросовісна маніпуляція, що відкриває шлях до
втрати безцінного надбання міжнародного (і насамперед – європейського)
права людини і скочування на слизький шлях, з якого немає повернення.
Тож щаслива європейська Україна – це країна, де права людини забезпечуються на практиці не лише тому, що це є міжнародні зобов’язання, а й тому,
що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави у всіх її проявах.

2019

ПРОГРАМИ ЕЦПЛ

ЗВІТ ЕЦПЛ
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2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
ПРОГРАМИ

розвиток інституційної спроможності державних установ
для створення безпечних умов взаємодії людини з органами сфери кримінальної юстиції шляхом розроблення
та впровадження стандартів та інноваційних інструментів забезпечення ефективного досудового розслідування та судового розгляду, що базуються на дотриманні
прав людини.

• представники органів досудового розслідування
(ДБР, СБУ, НАБУ, Національної поліції України);
• представники органів прокуратури (ГПУ, САП,
регіональних та місцевих прокуратур);
• науковці, представники ВНЗ, що готують фахівців
для роботи в органах правопорядку, адвокати, судді
та суди;

ПАРТНЕРИ
ПРОГРАМИ

→ Дослідження функції
судового контролю за
правами людини на
досудовому розслідуванні
та ролі слідчого судді в
його забезпеченні
→ Дослідження наявних
практик проведення
допитів в Україні
та пілотування
методики проведення
процесуального інтерв’ю

ОСВІТНІЙ
КОМПОНЕНТ

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

→ Тренінги з розвитку
навичок Legal Writing

• інститути громадянського суспільства, насамперед
правозахисні організації.

→ Семінари з протидії
торгівлі людьми

Міжнародний фонд «Відродження», Генеральна прокуратура України, Національна поліція України, САП, НАБУ,
ДБР, СБУ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в
Україні, КНУ імені Тараса Шевченка, відомчі навчальні
заклади системи МВС та СБУ.

→ Тренінги для
прокурорів, слідчих,
детективів,оперативних
працівників, суддів
та викладачів
спеціалізованих
навчальних закладів

ІННОВАЦІЙНІ
РОЗРОБКИ
→ Розроблення та
впровадження стандартів
проведення окремих
етапів розслідування як
інноваційного інструменту
запровадження системних
змін у сфері кримінальної
юстиції

КОМУНІКАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ
→ Обмін досвідом на
міжнародному рівні:
Австрія, Норвегія
→ Робота на дискусійному
майданчику Just Talk
→ Понад 20 статей у ЗМІ за
тематикою досліджень
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СЛІДЧОГО СУДДІ
Протягом 2019 року фахівці ЕЦПЛ спільно з партнерами в рамках ініціативи
програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»
проводили дослідження ролі слідчого судді на етапі досудового розслідування
(презентація результатів дослідження – перший квартал 2020 року). Завданням
дослідження є визначення ролі слідчого судді в кримінальному провадженні
та ефективності судового контролю, який він здійснює. Дослідження
сфокусоване на судовому контролі за дотриманням прав і свобод людини на
етапі досудового розслідування, що резонує із загальносвітовими трендами в
кримінальній юстиції. Слідчий суддя в Україні є відповідальним за дотримання
прав і свобод людини – на превентивному (санкціонування слідчих дій
тощо) – і на постфактум-рівні (розгляд скарг на дії чи бездіяльність слідчого,
прокурора тощо). Окрім цього, слідчий суддя в окремих випадках може діяти
проактивно: йдеться про його загальні обов’язки щодо дотримання прав
людини (ст. 206 КПК України).

Після всіх законодавчих та інституційних змін
в Україні роль слідчого судді залишається
до кінця невизначеною.
КПК не систематизує повноваження слідчого судді, а окремі статті зазнають
змін, що суттєво впливає на рівень завантаженості слідчого судді та якість
судового контролю. Певний час так звані «правки Лозового» деформували
роль слідчого судді, зобов’язавши його «технічно погоджувати» постанови
слідчого, прокурора про призначення експертиз у кримінальному провадженні
тощо. Така ситуація ілюструє нерозуміння ролі слідчого судді, зокрема
його позиціювання як «додатку» до сторони обвинувачення, формального
контролю за законністю дій.
Під час дослідження було проведено кабінетний аналіз законодавства,
статистичних даних, наукових публікацій, а також застосовано кількісні та
якісні польові інструменти: фокус-групи зі слідчими суддями, розробниками
КПК України, прокурорами, адвокатами; вибірковий аналіз ухвал слідчих
суддів стосовно обрання запобіжних заходів, накладення арешту на майно
та виконання загальних обов’язків стосовно захисту прав і свобод людини (в
порядку ст. 206 КПК України); інтерв’ю з окремими інституціями, які дотичні
до теми, а саме: Національною школою суддів України, Координаційним
центром з надання безоплатної правової допомоги.

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

Дослідження дає змогу побачити наявні системні проблеми здійснення судового контролю дотримання прав людини в ході досудового розслідування та
запропонувати конкретні рекомендації як організаційного, так і законодавчого характеру щодо їх усунення.

Розроблення та впровадження стандартів,
інноваційного інструменту запровадження
системних змін у сфері кримінальної юстиції.
У 2019 році фахівці ЕЦПЛ спільно з партнерами з органів правопорядку, а
також з різних державних та недержавних організацій у рамках ініціативи
програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»,
продовжували роботу над розробленням та впровадженням стандартів
досудового розслідування.
Закордонний досвід свідчить, що конкретні прикладні проблеми можуть бути
вирішені шляхом створення стандартів досудового розслідування, які чітко
визначають ролі учасників кримінального провадження, окреслюють основні
алгоритми їхніх дій, дозволяють розв’язувати внутрішні конфлікти, та водночас не надають повноважень і не зобов’язують, а залишаються спільним
кодексом дій для органів правопорядку та правосуддя.

ВИКЛИК

Компоненти всередині КПК України, що підлягають
різному тлумаченню й, відповідно, правозастосуванню:

Розподіл ролей між учасниками кримінального провадження

Порядок вчинення процесуальних дій під час досудового
розслідування
Застосування інститутів кримінального процесу, які містять
колізію між собою або з іншими галузевими проложеннями права
Застосування чітко не визначених категорій, на кшталт
«розумні строки», «обґрунтована підозра»
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ВІДПОВІДЬ

2019

Розроблені стандарти, які мають на меті:

Встановлення правил взаємодії учасників кримінального
провадження, вчинення процесуальних та слідчих дій відповідно до
положень КПК України, Конституції України та практики ЄСПЛ
Надання інструментів оцінювання ефективності роботи слідчих та
прокурорів через своєчасність та достатність обсягу виконання ними
завдань
Надання інструментів для навчання майбутніх слідчих та прокурорів

НАРАЗІ РОЗРОБЛЕНО СТАНДАРТИ, ЯКІ ОХОПЛЮЮТЬ КЛЮЧОВІ
ЕЛЕМЕНТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:

01

04

Стандарт початку
досудового
розслідування

Стандарт обрання
запобіжного заходу
підозрюваній особі

02

02
Стандарт
затримання
особи за підозрою
у вчиненні
кримінального
правопорушення

03
Стандарт
повідомлення
особі про підозру

03
06

01
04
05

05
Стандарт збору
доказів
у кримінальному
провадженні

06
Стандарт
завершення
досудового
розслідування

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

Над розробленням стандартів працювала команда з майже 20-ти людей,
серед яких: слідчі судді, прокурори різних рівнів (ГПУ, САП, Прокуратура
АРК), слідчі поліції та детективи НАБУ, науковці, експерти в галузі
кримінальної юстиції.
У кінці 2019 року розпочалася робота над їх імплементацією (пілотні
проєкти) в окремих підрозділах органів правопорядку. Налагоджено контакт
з Департаментом процесуального керівництва в кримінальних провадженнях
про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних
органів Генеральної прокуратури України для подальшої імплементації
стандартів досудового розслідування.

Стандарти досудового розслідування – неформалізований інструмент окреслення ролей та побудови уніфікованих алгоритмів дій
учасників кримінального провадження, розроблений у відповідності з
практикою ЄСПЛ, найкращими світовими практиками та узгоджений
із КПК України. Цей інструмент може бути корисним для: збереження
динамічного й узгодженого зі світовими тенденціями системного розвитку законодавчої бази та всієї сфери кримінальної юстиції України;
розроблення критеріїв оцінки якості роботи учасників кримінального
процесу; створення інструментів належної взаємодії прокурорів, детективів, слідчих суддів.
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2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

Запровадження методики проведення
процесуального інтерв’ю (investigative
interviewing) на заміну класичним методам допиту
Фахівці Експертного центру з прав людини спільно з партнерами з органів
правопорядку, а також різних державних та недержавних організацій у рамках ініціативи програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду
«Відродження» працюють над дослідженням наявної системи проведення
допитів в Україні та впровадженням цілком нової моделі процесуального
інтерв’ю. Наразі завершується робота з аналізу практик проведення допитів,
системи спеціальної підготовки кадрів для органів досудового розслідування
та найкращого закордонного досвіду, результати якої дадуть змогу побачити
ключові проблемні моменти проведення допитів в Україні.

INVESTIGATIVE INTERVIEW: шлях України
2016
→ Нью-Йорк
Хуан Мендес
проводить першу
зустріч з експертами
зі сфери кримінальних
розслідувань,
психології та прав
людини щодо
необхідності
розроблення
Універсального
протоколу з
процесуального
інтерв’ю
→ Хуан Мендес виступає
у вересні 2016 року
перед Генеральною
Асамблеєю ООН
із повідомленням
про необхідність
Універсального
протоколу. На
завершення Open
Society Foundations
Юрій Бєлоусов бере
участь у заході як
експерт від країн
Східної Європи.

2017
→ Вашингтон
Виконавчий директор
ЕЦПЛ Юрій Бєлоусов
бере участь у
презентації концепції
Універсального
протоколу для
спеціальної комісії;
перемовини з
представниками МФ
«Відродження»;
формується стратегія
впровадження
інноваційного підходу
до проведення
досудового
розслідування.

Учасники Міжнародної конференції IIIRG дослідників і практиків процесуального інтерв’ю:
Сергій Деркач, Хуан Мендес, Юрій Бєлоусов, Василь Луцик, Тарас Філоненко, Норвегія

INVESTIGATIVE INTERVIEW: шлях України
2018

→ Київ
Асбйорн Раклєв,
предстваник робочої
групи з розроблення
Універсального
протоколу, приїжджає
до України та
проводить семінар
за підтримки МФ
«Відродження». Старт
роботи над планом
дослідження та
програмою створення
пілотних майданчиків,
формування
національної команди
учасників ініціативи
з просування
процесуального
інтерв’ю.

2018
→ Лісабон
Учасники Міжнародної
конференції
виконавчий директор
ЕЦПЛ Юрій Бєлоусов і
менеджерка програми
«Права людини та
правосуддя» МФ
«Відродження»
Василина Яворська
знайомляться з
австралійським
експертом Дареном
Джеєм та запрошують
його до України для
проведення тренінгів
з процесуального
інтерв’ю.

2019
→ Київ
Експертна дискусія
з міжнародними
та українськими
експертами зі сфери
кримінальної юстиції.
Учасники: Енді
Гріффітс, Дарен
Джей, Брюс Піт
Пейн ‒ експерти,
офіцери поліції, що
мають багаторічний
досвід впровадження
процесуального
інтерв’ю.

PRESENT
→ Підготовка першого
навчального посібника
з практики проведення
процесуального
інтерв’ю.
→ Створення умов
для впровадження
методики ПІ в роботу
максимально широкого
кола працівників
органів досудового
розслідування.

Кабінетний та
польовий етапи
дослідження.
Старт навчання
учасників та роботи
пілотних майданчиків:
НАБУ, Національна
поліція України.

Процесуальне
інтерв’ю: ВІДЕО
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Малюнок створено на основі фотодокументів
інтерв’ювання Брейвіка.
Ілюстрація: Олена Старанчук

У вересні 2019 року в Україні розпочалося пілотування моделі процесуального інтерв’ю. Відібрані за бажанням детективи НАБУ та Національної поліції України пройшли низку тренінгів, що було розроблено міжнародними
фахівцями та адаптовано українськими експертами. Наразі учасники пілотної групи застосовують інноваційний підхід на практиці. Водночас фахівці
ЕЦПЛ курують процес впровадження процесуального інтерв’ю, збирають
кейси, які можуть стати в нагоді для поширення технології, опрацьовують
оптимальні моделі фіксації цієї процедури.
Для успішного запровадження процесуального інтерв’ю необхідний комплексний системний підхід, що унеможливить ризики дискредитації правильної ідеї неякісною реалізацією.

КОРИСНІ
СТАТТІ ЗА
ТЕМАТИКОЮ
ПРОГРАМИ:

Процесуальне
інтерв’ю —
на заміну звичним
підходам до
проведення допиту

Процесуальне
інтерв’ю: витоки,
моделі, перші
кроки в Україні

Філософія investigative
interviewing допоможе відійти
від поширених практик прагнення
слідчого до отримання зізнання в
будь-який спосіб або до приведення свідчень особи у відповідність
до іншої доказової бази (речові докази, показання свідків тощо).
Ця інноваційна технологія дає змогу
здобути максимально широкий обсяг
потрібної для розслідування інформації без будь-якого тиску на особу.

Інтерв’ю
замість
допиту: як це
працює

“

Завдяки впровадженню
такого інструменту, як
процесуальне інтерв’ю,
ми інтегруємо ідею
справедливості в ДНК
розслідування

”

Дарен Джей, міжнародний експерт,
тренер і консультант у сфері
Interview Management Solutions
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Презентація документальної стрічки про процесуальне інтерв’ю. Доповідь Миколи Гнатовського.
Фото: Володимир Чеппель

Тренінг для детективів пілотної групи із впровадження Investigative interviewing в Україні
Фото: Володимир Чеппель

Презентація документальної стрічки про процесуальне інтерв’ю. Фото: Володимир Чеппель
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
У 2019 році розпочав свою діяльність дискусійний майданчик JustТalk, в роботі якого беруть участь професійні учасники кримінального провадження:
судді, прокурори, слідчі, адвокати, а також науковці й експерти в галузі кримінальної юстиції та діяльності органів правопорядку.
JustTalk має на меті обговорення системних проблем кримінальної юстиції між учасниками з різним процесуальним статусом. Наразі органи та
установи, в яких вони працюють, недостатньо комунікують між собою, що
не дозволяє розв’язувати інституційні проблеми або пропонувати узгоджені
між собою законодавчі зміни. Дискусійний майданчик дає змогу формувати
спільноту професіоналів різних рівнів – від слідчих районних управлінь поліції до суддів Верховного Суду.
Протягом 2019 року відбулося 7 дискусій, що присвячені темам затримання
за підозрою у вчиненні злочину, належним механізмам фіксації такого затримання, повідомлення про підозру особі, стандартів досудового розслідування, презумпції невинуватості, ролям учасників кримінального провадження,
діяльності слідчого судді.

JustТalk на тему «У кожного свій КПК. Як стандартизувати кримінальний процес?».
Експерт ЕЦПЛ Андрій Орлеан коментує discussion paper. Фото: Володимир Чеппель

За результатами дискусій підготовлені discussion paper, статті та відеозвіти.
Для поширення напрацювань на загальну аудиторію функціонують тематична фейсбук-сторінка та ютуб-канал.

JustTalk#3.
Стандарти у сфері
кримінальної
юстиції: ВІДЕО

Новий концепт підозри:
про забезпечення ефективного
розслідування та дотримання
прав людини

Спікери JustTalk#1 — платформи професійних дискусій у сфері кримінальної юстиції:
Сергій Деркач, Юрій Бєлоусов, Володимир Петраковський.
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ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ (ключові теми)
Семінари, тренінги та воркшопи в рамках програми
«Права людини і правосуддя» охоплюють кілька напрямків.

ТРЕНІНГИ З ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ LEGAL WRITING
У січні-лютому 2019 року Андрій Орлеан брав участь у тренінгах з оволодіння навичками Legal Writing (для адвокатів, організованих ГО «Адвокат
майбутнього» та посольством США). В основу тренінгів покладено комплекс
розробок, що базуються на навчальних програмах та практичному досвіді передових західних країн, а також авторських напрацюваннях тренерки
Оксани Колумбет та експертів Андрія Орлеана й Вікторії Митько. Йдеться
про чітко відпрацьовану методику написання документів, в основі якої – поряд з юридичною наукою – логіка, психологія, лінгвістика тощо.
Застосування цієї методики спонукає автора обґрунтовувати кожен елемент
правової норми, робить документ максимально простим, лаконічним та переконливим. Більше того, як влучно зауважила одна з учасниць тренінгу, використання Legal Writing Skills дисциплінує також інший бік судового процесу та змушує її бути максимально коректною й уважною до деталей.

ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Протягом січня-грудня 2019 року Андрій Орлеан проводив низку тренінгів та
практичних семінарів з протидії торгівлі людьми в рамках освітньої програми,
організованої Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні.
Заходи були спрямовані на вдосконалення навичок розслідування торгівлі
людьми та поновлення прав потерпілих у цій категорії злочинів. Учасниками семінарів були слідчі, прокурори, оперативні працівники, прикордонники,
судді, адвокати, представники громадських організацій.

Робоча група дослідників проблем транснаціональної торгівлі людьми,
PRAGUE PROCESS, The International Centre for Migration Policy Development, Відень

Нові знання чи
тренерський досвід:
що найважливіше для
фахової аудиторії?

Сексуальне насильство, яке
вчинено в умовах воєнного
конфлікту: яких змін потребує
законодавство?
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Ключові досягнення програми у 2019 році:
• Розширення кола партнерів та стейкхолдерів. Зокрема, до програми долучилися Державне бюро розслідувань, Управління реформ Генеральної
прокуратури України, Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав
громадян з боку правоохоронних органів Генеральної прокуратури України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та інші організації.

• Розроблені стандарти досудового розслідування та форми процесуальних документів були розглянуті та прийняті для практичного використання Департаментом процесуального керівництва в кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку
правоохоронних органів Генеральної прокуратури України.

• Формування пакету кейсів з практичного застосування методики процесуального інтерв’ю в Національному антикорупційному бюро України.

• Формування професійної спільноти (судді, прокурори, слідчі, адвокати) навколо проблем кримінальної юстиції на дискусійному майданчику
JustТalk.

• Розроблення та оприлюднення низки пропозицій щодо вдосконалення
КПК України для розв’язання актуальних системних проблем у ході затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.

“

Вирішення великої частини системних проблем не
вимагає внесення змін до КПК та далеко не завжди
потребує формування нових правових позицій Верховного
Суду України. Зазвичай достатньо чітко розподілити
ролі між учасниками досудового розслідування та
домовитись про «спільні правила гри».
Однак, намагаючись просунутись у цьому напрямку, ми
стикаємося із кардинально різним баченням слідчими,
прокурорами і слідчими суддями «ідеальної картинки»
функцій кожного та розумінням розподілу ролей між ними.
Узгодження позицій якраз і є надзвичайно перспективним
напрямом системних змін у сфері кримінальної юстиції

”

Андрій Орлеан, керівник програми «Права людини і правосуддя»,
доктор юридичних наук, доцент
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА СПІВПРАЦІ
В РАМКАХ ПРОГРАМИ:

імплементація напрацьованих стандартів та форм процесуальних
документів у діяльність органів досудового розслідування та суддів, а
також у навчальні програми закладів освіти;

збільшення кількості представників органів правопорядку в програмі
пілотування моделі процесуального інтерв’ю;

популяризація процесуального інтерв’ю та впровадження в навчальні
програми закладів освіти;

проведення кабінетного та польового дослідження проблематики
дотримання прав потерпілих у досудовому розслідуванні;

дослідження недопустимості доказів як інструмента запобігання
істотним порушенням прав людини;

реалізація освітніх програм у сфері кримінальної юстиції.

“

Ви зараз в авангарді подій, і у вас є чудова можливість
творити гарні справи і впроваджувати методику
процесуального інтерв’ю. В інших країнах це також було
непросто. Це дійсно потребує часу. І хтось має бути
першим. І вам найважче, але це реально

”

Гарі Пенкхерт, колишній детектив Scotland Yard, керівник Interview Management
Solutions, під час тренінгів з навчання методики процесуального інтерв’ю для
детективів НАБУ та слідчих Національної поліції.

Ми відкриті для співпраці та готові ділитися експертизою та
розробками у сфері кримінальної юстиції. З питань організації та
проведення досліджень, навчальних програм, професійних дискусій
звертайтеся за адресою: experthrcenter@gmail.com

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
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ПРАВА ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
У місцях несвободи людина найбільш вразлива, оскільки може стати жертвою катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження з боку представників спеціалізованих установ
правоохоронної, пенітенціарної, психіатричної систем, системи соціального
захисту, а також взаємодіючи з групами одночасного перебування.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
ПРОГРАМИ

• працівники органів Національної поліції України;
• монітори національного превентивного механізму;

У центрі уваги програми – безпека людини в місцях несвободи, доцільність
місць несвободи та інші аспекти, спрямовані на розроблення та впровадження інноваційних механізмів забезпечення основоположних прав і свобод людини в місцях несвободи.

МЕТА

забезпечення дієвих механізмів дотримання прав і основоположних свобод людини в місцях несвободи.

ЗАВДАННЯ

Підвищення рівня безпеки людини в місцях несвободи
шляхом посилення захисту прав людини, зокрема передбачених ст. 3 (Заборона катувань) та ст. 2 (Право на
життя) Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод.

• особи, що перебувають у місцях несвободи Національної поліції України;

• інститути громадянського суспільства, насамперед
правозахисні організації.

ПАРТНЕРИ
ПРОГРАМИ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Міжнародний фонд «Відродження», Національна поліція
України, ПРООН, Freedom House.

Впровадження комплексної системи безпеки затриманих Custody Records в місцях несвободи Національної
поліції України.
Посилення дієвості Національного превентивного механізму в попередженні катувань та інших видів неналежного поводження в місцях несвободи, підпорядкованих
Національній поліції України.

Віктор Чупров презентує технічні можливості системи Custody Records
на відкритті першого тренінгового центру в ITT м. Дніпро
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→ Моніторингові візити до
місць несвободи у складі
НПМ
→ Моніторинг і оцінювання
роботи системи Custody
Records в ізоляторах
Національної поліції
України

ОСВІТНІЙ
КОМПОНЕНТ
→ Тренінги для регіональних
координаторів Уповноваженого
ВР України з прав людини з
особливостей проведення
візитів НПМ до місць
несвободи Національної
поліції України
→ Методичні рекомендації для
моніторів НПМ
→ Спеціалізовані тренінги
для працівників відділів та
відділень поліції з дотримання
прав затриманих осіб
→ ТоТ для підготовки
викладачів для навчання
Custody Records офіцерів
НПУ в тренінговому центрі
на базі ІТТ, м. Дніпро
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ІННОВАЦІЙНІ
РОЗРОБКИ
→ Робота в Координаційній раді
НПМ при Омбудсмані України
→ Розроблення технічного
завдання із впровадження
системи Custody Records
у територіальних органах
поліції
→ Розроблення та
впровадження тренінгового
центру і віртуальної
платформи для працівників
ITT

КОМУНІКАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ
→ Обмін досвідом на
міжнародному рівні:
Литва, Молдова
→ Робота на дискусійному
майданчику Just Talk
→ Понад 35 статей у ЗМІ за
тематикою програми

Custody офіцери Олена Паламарчук і Анастасія Данильченко за роботою в ITT м. Дніпро
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2019

CUSTODY RECORDS
Cистема гарантування безпеки затриманих під час перебування
в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції України

Однією з ефективних гарантій захисту затриманої особи від неналежного
поводження з боку правоохоронців, згідно зі Стандартами Європейського
комітету з питань запобігання катуванням, є запровадження єдиного досьє
щодо кожної затриманої особи, де б фіксувалися всі аспекти, що пов’язані з
її затриманням. Зокрема, там мають бути відображені всі заходи, яких було
вжито стосовно цієї особи. Аналогом такого досьє є електронна система
Custody Records, яку вже близько 30 років ефективно використовує поліція
Великобританії.
У 2017 році, в межах Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією з одного боку та Експертним центром з прав людини й Фундація правової допомоги – з іншого, за організаційної та фінансової підтримки МФ
«Відродження», наша організація розпочала експеримент із впровадження
системи Custody Records у діяльність ізоляторів тимчасового тримання Національної поліції України (Далі – ІТТ).

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

СИСТЕМА CUSTODY RECORDS
МІСТИТЬ ЧОТИРИ СКЛАДНИКИ:

Єдина електронна
база обліку усіх
дій із затриманою
особою

Інститут інспекторів
з дотримання прав
людини

Новий підхід
до взаємодії із
затриманими

Постійний зовнішній
контроль в онлайнрежимі

Метою системи є захист поміщених в ізолятор від неправомірних дій правоохоронців та захист працівників поліції від неправдивих звинувачень щодо
можливого неналежного поводження з їхнього боку.

Custody Records:
система, яка
змінює обличчя
кримінальної
юстиції

Відкриття
першого
тренінгового
центру Custody
Records

Система
забезпечення
прав затриманих
Custody Records
ВІДЕО
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2019

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ — У ДОСЛІДЖЕННЯХ:

Відкриття першого тренінгового центру Національної поліції України для підготовки інспекторів з дотримання
прав людини у Дніпрі, червень 2019

На презентації центру була представлена 3D модель роботи Custody Records і процедура взаємодії поліцейських та інспекторів із затриманими. Учасниками навчальної ситуації стали самі поліцейські. Фахівці ІТТ №1 та експерти організацій-партнерів
вважають, що процес навчання має бути інтерактивним, з використанням сучасних
комунікаційних технологій та досвіду інших країн.

Фіксація та розслідування катувань
у місцях несвободи

Оцінка ефективності функціонування
інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, як
механізму попередження неналежного
поводження в діяльності поліції

2018

2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Юрій Бєлоусов, Олександр Гатіятуллін,
Костянтин Запорожцев, Маргарита Тарасова,
Володимир Шурдук

Юрій Бєлоусов, Сергій Швець, Віктор Чупров, Злата
Швець, Олександр Бондаренко

Неналежне поводження в діяльності
Національної поліції України: прояви,
поширеність, причини

Аналітичний звіт за результатами
моніторингу і оцінки системи Сustody
Records в ізоляторах тимчасового
тримання Національної поліції України

2017

2019

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Юрій Бєлоусов, Олександр Бондаренко, Валентина
Оболенцева, Костянтин Тарасенко, Віктор Чупров,
Злата Швець

Юрій Бєлоусов, Олександр Єрьомін, Микола Сіома,
Катерина Хільчевська, Віктор Чупров,
Василина Яворська
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2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

Перспективи реалізації програми:

Впровадження
Custody Records на
решту ізоляторів тимчасового тримання
Національної поліції
України
Створення карти потреб
ІТТ Національної
поліції та виявлення
стану готовності до
запровадження CR

Забезпечення включення видатків з
бюджету НПУ з урахуванням поступового
впровадження Custody
Records з усіх ІТТ

Поширення досвіду
впровадження
Custody Records
на рівень
територіальних
органів поліції

Пілотування
впровадження
Custody Records на
базі відділів поліції

Розвиток
національного
превентивного
механізму

Вдосконалення
механізмів судовомедичної експертизи

РозробкаТЗ та
впровадження
електронної бази обліку
дій із затриманими на
базі ІПНП Національної
поліції

Оцінка потреб щодо
запровадження Custody
Records у всіх відділах та
відділеннях Національної
поліції України

Підготовка та участь у
проведенні базових та
спеціалізованих тренінгів
для моніторів НПМ та
працівників Департамента
з питань реалізації НПМ
Секретаріату Омбудсмана
України

Підвищення професійного
рівня медичних працівників
у питаннях виявлення,
ідентифікації та фіксації
тілесних ушкоджень
як об’єктивних ознак
катувань або неналежного
поводження.

Оцінка аналітичної
спроможності НПМ та
розроблення рекомендацій
для підвищення
аналітичної спроможності
Департаменту НПМ

Вдосконалення роботи
органів розслідування
в контексті проведення
судово-медичних експертиз
і аналізу експертних
висновків

Поширення досвіду
роботи Українського НПМ
на країни ближнього
зарубіжжя

Розроблення методичного
забезпечення для
проведення навчання
слідчих ДБР

ІНІЦІАТИВИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
Протидія порушенням прав людини в діяльності органів
правопорядку: підвищення потенціалу офісу Омбудсмана України

Механізми проведення спільних розслідувань порушень прав і свобод
людини експертами ЕЦПЛ та працівниками офісу Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини розроблено ще чотири роки тому. Однак лише
у 2019 році, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, ЕЦПЛ та офіс
Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочали формування сталої взаємодії
між регіональними представництвами Уповноваженого з прав людини та
«громадськими розслідувачами», які можуть здійснювати спільні розслідування
порушень прав і свобод людини в місцях несвободи та водночас – ситуацій
порушень, що спричинили представники органів правопорядку.

Забезпечення включення
видатків з бюджету НПУ з
урахуванням поступового
впровадження Custody
Records в усіх ВП

26 липня 2019 року між ЕЦПЛ та Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини було підписано Меморандум, метою якого є співпраця, спрямована на
запобігання, виявлення та недопущення порушень прав і свобод людини в
Україні.
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2019

2019

ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОЗСЛІДУВАЧІВ

налагодження співпраці з працівниками Офісу у сфері проведення
спільних розслідувань порушень прав і свобод людини в місцях несвободи або допущених представниками органів правопорядку;

збір відомостей та матеріалів про порушення прав і свобод людини
в місцях несвободи або допущених представниками органів правопорядку, повний та неупереджений аналіз даних;

підготовка аналітичних матеріалів за результатами розслідувань
для актів реагування Уповноваженого з прав людини;

організація прес-конференцій за результатами проведених спільних
з працівниками Офісу розслідувань порушень прав людини;

проведення освітніх заходів для представників громадськості щодо
протидії порушенням прав і свобод людини;

налагодження співпраці на регіональному рівні з усіма державними
органами для забезпечення ефективного реагування на порушення
прав і свобод людини, а також своєчасного поновлення порушених прав.

Громадські
детективи: ВІДЕО

ЗВІТ ЕЦПЛ

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→

громадяни, чиї права порушено з боку органів правопорядку;
представники вразливих груп;
особи, що перебувають у місцях несвободи;
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
правозахисні громадські організації;
активна студентська молодь юридичних та журналістських факультетів;
адвокати, зокрема залучені до системи БВПД;
представники поліції, зокрема Управління забезпечення прав людини,
Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту превентивної
діяльності;
Державне бюро розслідувань;
журналісти;
представники медичних закладів;
органи місцевого самоврядування у визначених громадах.

РЕЗУЛЬТАТИ ІНІЦІАТИВИ У 2019 РОЦІ

15 осіб
(кандидати в експерти від
громадськості та представники
Офісу) пройшли перше п’ятиденне
базове та спеціалізоване навчання
з питань застосування ефективних
методів проведення розслідувань
порушень прав і свобод людини
в місцях несвободи або вчинених
органами правопорядку;

12 осіб
залучено в ролі експертів від
громадськості, яким Уповноважений
з прав людини ВР України видав
доручення на здійснення таких
повноважень.
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2019

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВИ:

розвиток співпраці з Департаментом процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення
прав громадян з боку правоохоронних органів Генеральної прокуратури України та Державним бюро розслідування у сфері протидії порушенням прав і свобод людини;

розроблення та впровадження спеціалізованих освітніх програм
для активних громадян з навчання методам проведення громадських
та спільних з державними органами розслідувань порушень прав і
свобод людини;

запровадження сталої системи підготовки інспекторів з дотримання
прав людини в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції
України.

2019

ПІДВИЩЕННЯ ГАРАНТІЙ
ЗАХИСТУ ПРАВ ВРАЗЛИВИХ
ГРУП НАСЕЛЕННЯ: ІНСТИТУТ
ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ
Протягом п’яти останніх років
ЕЦПЛ займається виявленням та
документуванням порушень прав
представників вразливих груп
населення з боку правоохоронних
органів. Завдяки цій роботі та за
підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» у 2018 року було
запроваджено незалежний механізм
розслідування порушень прав цих
груп громадськими детективами.

ХТО ТАКІ ГРОМАДСЬКІ
ДЕТЕКТИВИ?
Найбільш активні представники
громадськості, які пройшли
спеціалізовану програму навчання
інструментам захисту прав та
свобод вразливих осіб, методам
ефективного виявлення таких
порушень та відновлення порушених
прав. У 15 регіонах країни
сформовано команди громадських
детективів, до складу яких увійшли:
адвокати, журналісти, представники
правозахисних та сервісних
громадських організацій і вразливих
груп населення.

ЗВІТ ЕЦПЛ
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2019

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ

збір та аналіз відомостей і матеріалів про порушення прав представників вразливих груп населення;

ініціювання проведення офіційного розслідування уповноваженими державними органами;

проведення просвітницьких заходів для представників вразливих
груп населення та представників правоохоронних органів;

налагодження співпраці на центральному та регіональних рівнях з
усіма державними органами та громадськими організаціями щодо протидії порушенням прав і свобод вразливих груп населення, належного
реагування на виявлені порушення та поновлення прав.

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

→ вразливі групи;
→ особи, що перебувають в місцях несвободи та належать до вразливих
груп;
→ групи взаємодопомоги наркозалежних осіб та секс-працівників;
→ представники медичних закладів;
→ ОМС;
→ неурядові сервісні організації, діяльність яких спрямована на захист
прав вразливих груп, соціальні працівники;
→ Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
→ адвокати, зокрема залучені до системи БВПД;
→ представники поліції, зокрема Управління забезпечення прав людини,
Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту превентивної
діяльності;
→ Державне бюро розслідувань;
→ журналісти.

РЕЗУЛЬТАТИ ІНІЦІАТИВИ У 2019 РОЦІ

15 розслідувань

11 розслідувань

Більше 80
представників

порушень прав
представників
вразливих груп
населення
громадськими
детективами та
скеровано матеріали
перевірки до
відповідних державних
органів.

за матеріалами
громадських детективів
розпочато офіційні
розслідування
порушень прав
представників
вразливих груп.

вразливих груп,
які потерпіли від
неправомірних
дій працівників
правоохоронних
органів, отримали
консультативну
допомогу або завдяки
діям громадських
детективів поновили
порушені права.
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2019

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ
ГРОМАДСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ:
Інституціоналізація ініціативи: створення громадської організації «Всеукраїнське об’єднання громадських детективів».

Формування програми співпраці з Генеральною прокуратурою
України (Департамент процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів) та Державним бюро розслідування у сфері протидії порушенням прав і свобод людини.

Впровадження програм з навчання громадськості методам проведення розслідувань порушень прав і свобод вразливих груп (Школа громадських детективів).

Розвиток програм за напрямом civic education для формування правової культури в громадах та посилення авторитету громадських детективів серед громадян.

Стратегічна сесія з розроблення візії інституту громадських детективів.
Модератори: експертка з фандрайзингу Світлана Куц та голова Правління ЕЦПЛ Володимир Сущенко
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:
СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Починаючи з 2014 року, внаслідок воєнного конфлікту на Сході, Україна опинилася перед загрозами своїй безпеці. Правоохоронні органи зіткнулися з
новими викликами, пов’язаними з потребою, з одного боку, захистити територіальну цілісність держави від зовнішньої агресії, а з іншого – забезпечити
належне дотримання та захист прав людини в цих умовах.
Світовий та національний досвід свідчать, що під час збройного конфлікту
існує високий ризик порушень прав людини, оскільки в розумінні правоохоронних органів та органів безпеки головний пріоритет має надаватися захисту інтересів держави. Водночас права людини розглядаються як щось
другорядне, не варте особливої уваги.
Однак саме в таких складних умовах права людини стають індикатором
справжніх цінностей суспільства та їхньої відповідності стандартам демократичної держави: правоохоронні органи мають довести свою здатність захищати все суспільство, а не лише органи державної влади від зовнішніх та
внутрішніх загроз безпеці.
Для цього механізми захисту безпеки треба адаптувати до нових умов, враховувати територіальні відмінності, можливості горизонтальної взаємодії та
силу соціального капіталу на регіональному рівні.

Презентація ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами
в Україні», січень 2019, Київ

Діяльність ЕЦПЛ у сфері цивільного контролю складається з експертної та
дослідницької роботи, медіації та просвітницьких заходів. Експертна робота
охоплює аудит стану цивільного контролю в державі, розроблення процедур
і політик дотримання прав людини, аналіз можливостей забезпечення цивільного контролю, розроблення policy paper для вдосконалення принципів
цивільного контролю за службами безпеки.
Дослідницька діяльність фокусується на моніторингу практик взаємодії державних правоохоронних органів, ОМС та організацій громадянського суспільства на регіональному рівні, аналізі нормативно-правових актів у сфері
цивільного контролю тощо.
Медіація кризових ситуацій, які виникають між громадськістю та безпековими
службами на рівні територіальної громади. Особливо це стосується регіонів,
близьких до лінії розмежування. Йдеться про налагодження прямого діалогу між сторонами, об’єктивне оцінювання конфліктних ситуацій та чинників,
що їх спричинили, а також наслідків впливу регіональних платформ, пошук
спільних рішень. Просвітницькі заходи спрямовані на фасилітацію діалогу
для розвитку міжсекторальної взаємодії та інформування суспільства про
стан цивільного контролю.

55

56

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

2019

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

“

У пострадянських суспільствах «контроль» — «це роби
так, як тобі сказали». Попри це, у євроатлантичному
колі слово Oversight тлумачать у контексті розуміння
‘розбудови стосунків довіри’. Було б чудово, якби в Україні
цей термін теж так перекладали.
Для того, щоб працювала довіра, треба навчити
людей поводити себе таким чином, щоб їхня поведінка
викликала довіру. Громадянському суспільству треба
навчатися цьому, а всім залученим міністерствам,
структурам, відомствам слід навчитися делегувати
повноваження на місцевий рівень.
Зрозуміло, що це величезний крок у бік від того, до чого
історично звикли жителі пострадянського регіону.
Але довіра вибудовується роками та десятиліттями.
І ви вже стоїте на цьому шляху

”

Представники організацій-партнерів ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з
безпековими службами в Україні» на підписанні меморандуму про співпрацю, Львів

РЕГІОНАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Iніціатива «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими
службами в Україні» була започаткована наприкінці 2018 року в партнерстві
з Freedom House в Україні, БФ «Восток-SOS» та ГО «Український інститут
з прав людини». Одним з елементів ініціативи є створення Регіональних
платформ прямого діалогу та ефективної взаємодії між керівним складом
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України з організаціями громадянського суспільства на
національному та регіональному рівнях для розв’язання системних проблем
порушення прав людини.
Cтартувала нова
партнерська
ініціатива

«Регіональні платформи»:
створюємо умови для
горизонтальної взаємодії

Діалог безпеки у Херсоні:
якими мають бути регіональні
платформи?

Robin Seaword, Deputy Special Defence Adviser (Посольство Британії), виступ
на презентації ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з
безпековими службами в Україні»

Ми відкриті для співпраці та готові ділитися експертизою та
розробками у сфері захисту прав людини в місцях несвободи.
З питань організації та проведення досліджень чи просвітницьких
заходів звертайтеся за адресою: experthrcenter@gmail.com

57

58

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

2019

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

ПРОГРАМА «БЕЗПЕКА ГРОМАД»

МЕТА

розбудова спроможності громади впливати на місцеві
політики, розвиток потенціалу лідерів громад та органів
правопорядку щодо забезпечення прав людини, публічної безпеки та протидії злочинності.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
ПРОГРАМИ

представники Національної поліції України, громадськості, бізнесу, закладів освіти, органів місцевого самоврядування, ДСНС, які об’єднуються в ініціативні групи
та взаємодіють у напрямку розв’язання проблем безпеки.

ПАРТНЕРИ
ПРОГРАМИ

Програма «Громадське здоров’я», Міжнародний фонд
«Відродження», Національна поліція України, Патрульна
поліція України, Міжнародний центр безпеки та оборони
(Естонія), Resilient Ukraine, ГО «Десяте квітня».

СКЛА ДНИКИ
ПРОГРАМИ

СКЛА ДНИКИ
ПРОГРАМИ

• Аудит стану безпеки передбачає: дослідження думки
населення на рівні громади; аналіз стану безпеки на
конкретній території; дослідження демографічних, соціальних, культурних та інших процесів, що спричинятимуть загрози для сталого розвитку громади; аналіз
діяльності суб’єктів, відповідальних за безпеку населення, а також нормативно-правових актів у сфері
безпеки та правопорядку.
• Формування місцевих політик безпеки передбачає:
розроблення рекомендацій щодо розвитку місцевих
цільових програм безпеки та правопорядку, стратегій превентивної діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях; програм, орієнтованих
на потреби різних груп (жінки, чоловіки, діти, соціально незахищені особи тощо).
• Проєктування моделей безпечної громади передбачає: посилення спроможності лідерів громад впроваджувати ефективні політики у сфері безпеки.

Аудит стану безпеки, формування місцевих політик безпеки, проєктування моделей безпечної громади, впровадження комплексної навчальної програми «Безпека громад» для лідерів громад та працівників поліції.

Робота групи учасників семінару «Безпека в громаді: інституціоналізація змін», менторка –
Уляна Шадська, серпень 2019. Захід організовано Інститутом миру та порозуміння за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»
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Розроблення політик безпеки на локальному рівні:
СОЦІОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

АДВОКАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ
Упродовж 2019 року ЕЦПЛ презентував у громадах
України результати соціологічних досліджень можливостей інтеграції вразливих груп населення в життя громад
Полтави та Ірпеня, які містять інформацію, потрібну для
розуміння перспектив створення безпечного середовища в громадах.

→ Обмін досвідом на
міжнародному рівні:
Канада, Німеччина,
Молдова, Естонія

→ 2018 - 2
→ 2016 - 2

МЕНТОРСТВО

→ Фасилітація процесів
міжсекторальної взаємодії
та прийняття колективних
рішень

→ 13 громад у різних регіонах
України

ОСВІТНІЙ
КОМПОНЕНТ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ

→ 107 рекомендацій щодо
захисту персональних
даних у системах
відеоспостереження

→ Понад 20 статей з
тематики інформаційної
безпеки

→ 30 семінарів, тренінгів з
основ законодавства у сфері
Data Protection

→ Соціальний ролик
«Безпека громад - спільна
відповідальність»

→ Механізм впровадження
реформи: платформа «Офіс
безпеки громади»
→ Посібник «Безпека громади:
пошук спільних рішень»
→ 85 семінарів, тренінгів,
майстер-класів для
розбудови безпечних громад

→ Понад 60 статей у ЗМІ з
тематики безпеки громад

60%

Аналіз даних показав, що понад 60% мешканців відчувають загрозу безпеки від певних соціальних груп. На
думку жителів громад, саме наркозалежні особи та злочини, пов’язані з уживанням наркотиків, мають найбільші ризики для населення. У громадах Полтави та Ірпеня
відчутна поляризація стосунків між жителями громад та
представниками вразливих груп, які зазвичай легко стигматизуються та стають приводом для соціального напруження.

Але наскільки це заважає державним органам
місцевої влади, жителям громад працювати над
розробленням стратегії безпеки чи впроваджувати
безпекові ініціативи?

Експертний центр з прав людини запропонував розглядати фактори поляризації стосунків у громаді як ті, що потребують особливої уваги в контексті розбудови політик
громадського здоров’я. Водночас громадське здоров’я
розглядати як невід’ємний складник політик безпеки громад, для забезпечення якої потрібна злагоджена міжсекторальна робота.
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Протягом 2019 року за ініціативою ЕЦПЛ відбулися стратегічні сесії з представниками поліції, органів місцевого самоврядування, медичних установ,
соціальних служб та сервісних громадських організацій Полтави та Ірпеня.
Під час зустрічей учасники напрацювали спільне бачення сценаріїв роботи
над програмами безпечної громади, зокрема:
за результатами публічних обговорень та стратегічних сесій експерти ЕЦПЛ
підготували рекомендації щодо заходів із підсилення міжсекторальної
взаємодії, зокрема, зосередили увагу на таких напрямках:

протидія
наркозлочинності

здоров’я
населення

профілактика
скоєння правопорушень

профілактика поширення
інфекційних
захворювань

зниження
соціальної
агресії
покращення
клімату в
громаді

Керівниця програми «Безпека громад» Уляна Шадська презентує соціальний ролик «Безпека громади ‒
справа кожного»

Результати сесій були сформовані у вигляді рекомендацій та спрямовані до
місцевих органів державної влади для врахування в подальшій роботі.

Дослідження: «Оцінка можливості інтеграції вразливих груп населення в життя
громади м.Ірпеня задля створення безпечного середовища»

Дослідження: «Оцінка можливості інтеграції вразливих груп населення в життя
громади м.Полтави задля створення
безпечного середовища»

2019

2018

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Злата Швець, Юрій Бєлоусов

Злата Швець, Юрій Бєлоусов

Робочий момент на зніманні соціального ролику «Безпека громади ‒ справа кожного»
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“

Робота групи учасників стратегічної сесії з розроблення стратегії інтеграції вразливих груп населення,
м. Ірпінь. Модератори: Юрій Бєлоусов, Уляна Шадська

Сьогодні громада повинна стати рушійною силою
у формуванні політики безпеки від регіонального до
національного рівнів. Відтак, самі мешканці можуть
допомагати органам влади та місцевого самоврядування
створювати середовище, комфортне для життя.
Адже його розбудова полягає не лише у боротьбі зі
злочинністю чи в превентивних діях, але й у розвитку
самодостатніх, об’єднаних громад, які здатні ефективно
вирішувати власні проблеми

”

Анастасія Апетик, експертка програми «Безпека громад»

Як та навіщо людям
впливати на стан безпеки
у громаді?

Робота групи учасників стратегічної сесії з розроблення стратегії інтеграції вразливих груп населення,
м. Суми. Модератори: Юрій Бєлоусов, Уляна Шадська

Безпека громади —
справа кожного:
ВІДЕО

«Мій дід їздив нетверезим, мій
батько їздив — і нічого. А чим
я гірше?» Нотатки менторки
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«ПАКЕТ ТВЕРЕЗОСТІ»

110 616

У 2018 році в Україні було зафіксовано 110 616 випадків нетверезого водіння. Керування в стані алкогольного
сп’яніння належить до топ-5 причин дорожньо-транспортних пригод.
Однак не всі громади готові до впровадження механізмів
реагування на ситуації нетверезого водіння. Створення
безпечного середовища на вулицях та дорогах стало
метою взаємодії представників неурядових та державних організацій Львова, які звернулися до Експертного
центру з прав людини та запросили експертку програми
«Безпека громад» Анастасію Апетик надати менторську
підтримку ініціативі «Пакет тверезості».

За сприяння Львівської міської ради та Національної платформи безпеки
руху навесні 2019 року було ініційовано низку заходів із розроблення
місцевих політик безпеки. Разом із Анастасією Апетик патрульні поліцейські
та представники громадськості розробили стратегію превентивної програми
у сфері безпеки дорожнього руху, яка включає інструменти розв’язання
проблеми нетверезого водіння.
7 червня за підтримки Львівської обласної державної адміністрації Національна платформа безпеки дорожнього руху провела круглий стіл «Тверезі
зміни в огляд нетверезих водіїв. Точка неповернення». Модераторка заходу
Анастасія Апетик запропонувала медикам, поліцейським, суддям та представникам активної громадськості Львівщини обговорити ідею створення
відокремленого кабінету та пересувних пунктів для огляду водіїв із ознаками
сп’яніння.
За результатами колективного рішення, координатор Національної платформи безпеки руху Микола Ільчук створив петицію та разом із командою організував адвокаційну кампанію для відкриття такого кабінету. Петиція набрала
1000 голосів і потрапила на розгляд керівництва обласної державної адміністрації. Наразі тривають перемовини між стейкхолдерами безпеки щодо
відкриття відокремленого кабінету для огляду водіїв з ознаками сп’яніння.

Воркшоп «130-ті за кермом. Проблеми запобігання, реагування та контролю», менторка Анастасія Апетик
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ПРОГРАМНІ НАПРЯМКИ:
інформаційна, комунікаційна безпека;
захист персональних даних.

Учасники та учасниці International Autumn School #ResilienceLeague2019, Естонія

У листопаді 2019 року Анастасія Апетик презентувала досвід роботи ЕЦПЛ
у сфері інформаційної безпеки експертам Північної, Східної та Центральної
Європи на International Autumn School #ResilienceLeague2019, Естонія.
Інформаційна безпека
now: яких елементів не
вистачає?

Інформаційна безпека:
історії успішних рішень
Естонії

МЕТА

розбудова системи інформаційної безпеки та захисту
персональних даних в Україні шляхом консолідації діалогу та посилення спроможності ключових стейкхолдерів у цій сфері.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
ПРОГРАМИ

Міністерство внутрішніх справ України; Національна
поліція України; Державна прикордонна служба; Державна міграційна служба України; органи місцевого
самоврядування; Уповноважений ВРУ з прав людини;
Міністерство цифрової трансформації України; Міністерство розвитку громад та територій України; Міністерство юстиції України; громадські організації/експерти громадянського суспільства.

Діяльність ЕЦПЛ у сфері інформаційної безпеки та захисту персональних даних складається з експертної та
дослідницької роботи і просвітницьких заходів.
Експертна робота охоплює аналіз світових тенденцій
для розроблення рекомендацій, нормативно-правових
актів у сфері захисту даних, внутрішніх політик і положень щодо обробки персональних даних. Дослідницька
діяльність передбачає вивчення думки населення щодо
стану дотримання права на захист персональних даних,
виконання норм законодавства у приватній сфері з боку
власників та розпорядників персональних даних.
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ПРОДУКТИ:

1
розроблення навчальних
програм та проведення
тренінгів, семінарів для
представників громадськості,
бізнесу, державних органів
та органів місцевого
самоврядування

фасилітація діалогу та
розвиток міжсекторальної
взаємодії між
стейкхолдерами задля
розбудови ефективних
політик у сфері
інформаційної безпеки

Рекомендації щодо забезпечення захисту персональних даних в
інформаційних системах ізоляторів тимчасового тримання Національної поліції України, які були враховані Національною поліцією при
розробленні проєкту Інструкції про порядок використання систем відеоспостереження в ІТТ територіальних органів поліції.
Посилений контроль процедури затримання та перебування в місцях обмеження волі убезпечує особі захист від неправомірних дій з боку держави,
фізичного або психологічного насилля. Безперервний моніторинг дозволяє
оперативно реагувати на екстрені ситуації, запобігати випадкам суїциду, самоушкодженню тощо.
ЕЦПЛ розробив базові правила дотримання інформаційних прав людини в
контексті впровадження організаційних і технічних заходів Custody Records,
необхідних для забезпечення захисту персональних даних.

розвиток механізмів
громадського контролю та
оцінювання рівня захисту
персональних даних

проведення інформаційних
кампаній щодо ризиків
у сфері інформаційної
безпеки та захисту даних
107 Рекомендацій щодо захисту
персональних даних у системах
відеоспостереження
2019
АВТОРКА: Уляна Шадська

ТОП-10 питань у сфері
захисту персональних
даних
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2
Програми короткотривалих освітніх курсів для держслужбовців та представників ОМС, громад з інформаційної безпеки та основ законодавства у
сфері захисту персональних даних.

3
Експертний центр з прав людини забезпечує інформаційно-експертну
підтримку реалізації дослідження загроз інформаційної, комунікаційної та кібербезпеки в Україні, що впрoваджується Міжнародним центром
безпеки та оборони (ICDS) та Resilient Ukraine. Експертка ЕЦПЛ Анастасія
Апетик є членом робочої групи та курує напрямок досліджень у сфері інформаційної вразливості.
На основі отриманих даних у 2020 році запланована спільна навчальнопросвітницька робота для розвитку навичок представників різних цільових
груп південно-східних областей. Дослідження спрямоване на ключових
стейкхолдерів у регіонах і в столиці країни з метою формування практичного
досвіду громадян та підсилення потенціалу національної стійкості.

4
Просвітницькі заходи: лекції та майстер-класи експертів. У 2019 році
Експертний центр з прав людини ініціював проведення відкритої лекції на
Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays
та створення дискусійних панелей на Міжнародному форумі видавців у Львові #26BookForum.

Василь Луцик, Юрій Бєлоусов, Євген Крапивін – спікери дискусії «Як включити юридичну літературу
у соціокультурний контекст країни?», #26BOOKForum, м. Львів

«Україні бракує дискусійних інтелектуальних майданчиків, де би експерти,
дослідники, журналісти, видавці та освітяни могли обговорювати нову юридичну літературу, переклади на українську мову, фокусні теми, розгляд яких
впливає на певні дискурси громадської думки. «Відшукуючи причетного» за
концепцією #26BookForum, Експертний центр з прав людини запропонував дискусію про те, як включити юридичну літературу до соціокультурного
контексту країни та подивитися на її майбутнє очима зацікавлених читачів.
Учасники розмови ‒ Роман Романов, Юрій Бєлоусов, Василь Луцик, Євген
Крапивін і Тарас Гаталяк говорили про те, чому важливо розглядати юридичну літературу в контексті екосистеми, де наукові посібники, дослідження,
книжки, створені на перетині юриспруденції, політології, соціології, затребувані суспільством тому, що право має вирішувати практичні щоденні проблеми людей», ‒ Василь Луцик, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри
кримінально-правових дисциплін ЛДУВС.

Як включити юридичну
літературу у соціокультурний
контекст країни?
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Спікери: Борис Потятиник, Мирослав Опир, Ілля Мірошкін, Уляна Шадська, Анастасія Апетик,
#26BookForum, м. Львів

Експерти ЕЦПЛ Анастасія Апетик, Уляна Шадська, Віктор Чупров на щорічній конференції аналітичних
центрів в рамках TTDI

Публічна дискусія «Інформаційна, комунікаційна та кібервразливість країни:
аналізуємо причини та наслідки» за тематичним напрямом Медіакластер
«Територія свободи: ЗМІ» на Міжнародному форумі видавців у Львові
#26BookForum. Спікери Уляна Шадська, Ілля Мірошкін, Борис Потятиник,
Мирослав Опир запропонували розглянути причини і наслідки інформаційної
вразливості та замислитися про те, чи є загрози від перетворення кожного з
нас на «прозорого громадянина».

ЕЦПЛ презентував свої програми та проєкти на щорічній конференції
аналітичних центрів в рамках Think Tank Development Initiative (TTDI),
яку Міжнародний фонд «Відродження» впроваджує спільно з Embassy of
Sweden in Kyiv. Експерти та аналітики говорили про таке: Як сформулювати
новий суспільний договір, що буде прийнятним для експертної спільноти та
суспільства? Якими є функції публічної політики та чи можемо ми вплинути
на рішення влади через суспільну думку? Як владі та аналітичним центрам
спільно працювати над важливими питаннями державної політики? Чи може
державне замовлення досліджень стати такою процедурою?

Інформаційна,
комунікаційна та
кібервразливість країни:
аналізуємо причини та
наслідки

Ми відкриті для співпраці та готові ділитися експертизою
у сфері захисту інформаційних прав людини. З питань організації
та проведення досліджень чи просвітницьких заходів звертайтеся
за адресою: experthrcenter@gmail.com
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РОБОТА ЕЦПЛ ЗІ
СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
ТА ШКОЛЯРАМИ

Доктор юридичних наук, доцент, керівник програми «Права людини і правосуддя» ЕЦПЛ Андрій Орлеан,
доктор юридичних наук, професорка кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного
університету ім.Т. Шевченка Оксана Кучинська та студенти-магістри, юридичний квест «Затримання за
підозрою у вчиненні злочину»

ЮРИДИЧНИЙ КВЕСТ «ЗАТРИМАННЯ
ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ»
18 жовтня ЕЦПЛ у партнерстві з юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка організував перший юридичний
квест «Затримання за підозрою у вчиненні злочину». Метою квесту було формування в студентів знань та практичних навичок щодо дотримання процесуальних гарантій у процесі затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.
Студентів поділили на групи, в яких вони аналізували конкретну ситуацію
затримання з різних боків: обговорювали дії поліцейського стосовно затриманої особи, а також очікування затриманої особи щодо дій поліцейського
із дотримання її процесуальних гарантій у ході затримання. Завдання мотивувало до пошуку рішень і погляду на процес затримання очима різних
учасників.
Експерти розповіли про системні проблеми у сфері кримінальної юстиції,
пов’язані з процедурою затримання особи за підозрою у вчиненні злочину та
ознайомили студентів з напрацюваннями ЕЦПЛ щодо стандартів затримання та рекомендацій з удосконалення КПК України.
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Анастасія Апетик проводить інтерактивне навчання інформаційним правам

У листопаді експертка з інформаційного права Анастасія Апетик прочитала
лекцію, присвячену інформаційним правам онлайн для студентів Відкритого
університету реформ. Крім обговорення дискусійних питань цифрової безпеки, студенти дізналися про те, чому потрібно читати політики конфіденційності Google та Facebook та куди потрібно звертатись у разі порушення
інформаційних прав, отримали змогу взяти участь в авторській грі «Інформаційний детектив».

“

Надзвичайно важливо пояснити молоді доступною
мовою про те, які загрози інформаційним правам людини
можуть виникнути в інтернет-мережі, адже з мого
досвіду проведення лекцій помітно, що студентів не
навчають цьому в університетах

”

Анастасія Апетик

Інтерактивний урок-гра для школярів старших класів про права людини – до Дня прав людини 11 грудня.
Експертки ЕЦПЛ Анастасія Апетик, Анастасія Клюга

У листопаді експертка з інформаційного права Анастасія Апетик прочитала лекцію, присвячену інформаційним правам онлайн для студентів Відкритого університету реформ. Крім відповідей на запитання, хто відповідає за
цифрову безпеку, чому потрібно читати політики конфіденційності Google та
Facebook та куди потрібно звертатись у разі порушення інформаційних прав,
студенти також отримали змогу взяти участь в авторській грі «Інформаційний детектив».
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ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЦПЛ,
РЕАЛІЗОВАНІ СПІЛЬНО З ПАРТНЕРСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ У 2019 РОЦІ

Стандарти забезпечення прав людини у
діяльності Служби безпеки України,
Навчальний посібник.
АВТОРИ: Дітер фон Бларер, Юрій Бєлоусов,
Сергій Кудінов та ін.; уклад. д-р екон. наук,
проф. Марія Чеховська; за загальною
редакцією д-ра юрид. наук, доц. Сергія
Кудінова, канд. соц. наук Юрія Бєлоусова

Методичні рекомендації щодо
проведення моніторингового візиту НПМ
до відділу поліції, 2019
АВТОР: Віктор Чупров

Практика фіксації катувань у місцях
несвободи. Звіт за результатами
дослідження
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов,
Олександр Гатіятуллін, Костянтин
Запорожцев, Маргарита Тарасова, Олена
Темченко, Вадим Човган, Віктор Чупров,
Володимир Шурдук. За загальною редакцією
канд. юрид. наук Володимира Сущенка

Методичні рекомендації щодо
проведення моніторингового візиту НПМ
до ізолятора тимчасового тримання
Національної поліції України.
АВТОР: Віктор Чупров

107 Рекомендацій щодо забезпечення захисту персональних
даних в інформаційних системах ITT Національної поліції
України (в рамках запровадження системи Custody Records).
АВТОРКА: Уляна Шадська

Аналітичний звіт за результатами
моніторингу і оцінки системи Сustody
Records в ізоляторах тимчасового
тримання Національної поліції України.
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов,
Олександр Єрьомін, Микола Сіома, Катерина
Хільчевська, Віктор Чупров, Василина
Яворська

Технічне завдання із впровадження
системи Custody Records у
територіальних органах поліції.
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Юрій Бєлоусов,
Олександр Єрьомін, Микола Сіома, Катерина
Хільчевська, Віктор Чупров, Василина
Яворська

Звіт за результатами соціологічного
дослідження «Оцінка можливості
інтеграції вразливих груп населення
в життя громади м. Ірпеня задля
створення безпечного середовища».
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Злата Швець,
Юрій Бєлоусов

Звіт за результатами соціологічного
дослідження «Оцінка можливості
інтеграції вразливих груп населення
в життя громади м. Полтави задля
створення безпечного середовища».
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Злата Швець,
Юрій Бєлоусов
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ПАРТНЕРИ ЕКСПЕРТНОГО
ЦЕНТРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Українська фундація
правової допомоги

ZMINA. Центр прав
людини
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ПАРТНЕРИ ПРО ЕЦПЛ
ОКСАНА ГОРБУНОВА, заступниця координатора програм із протидії торгівлі
людьми Представництва МОМ в Україні:
«Представництво МОМ в Україні високо цінує експертний супровід заходів, що відбуваються в контексті програмної діяльності з протидії торгівлі людьми та спрямовані на протидію злочинам, які пов’язані з порушенням базових принципів прав
людини. Експертиза ЕЦПЛ у сфері кримінальної юстиції доповнює роботу нашої
команди як у теоретичних, так і в практичних питаннях, що сприяє спільним зусиллям на шляху відновлення прав людини. Дякуємо за співпрацю та сподіваємось на
подальшу роботу в цьому напрямку!»
ОЛЕСЯ ОТРАДНОВА, д.ю.н., заступниця декана юридичного факультету, професорка кафедри цивільного права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
«Експерт ЕЦПЛ Андрій Орлеан запропонував студентам магістратури спеціальності «Кримінальне судочинство» зануритися у ситуацію затримання та подивитися
на права кожного учасника. Моделювання, а потім обговорення кейсів – це те, що
потрібно молоді для практичного застосування отриманих в університеті знань».
МИКОЛА СІОМА, директор Всеукраїнської благодійної організації
«Українська фундація правової допомоги»:
«Співпраця Української фундації правової допомоги з провідним національним
аналітичним центром – Експертним центром з прав людини – є корисною для суспільства з міркувань ефективності забезпечення доступу до правосуддя та збереження прав людини в Україні. Спільно з ЕЦПЛ ми досліджуємо українське законодавство, розробляємо практичні моделі ефективного забезпечення прав людини
та впроваджуємо їх у системну роботу органів влади. Експерти ЕЦПЛ якнайкраще
розуміються на проблемах українського законодавства і пропонують дієві ефективні рішення для його удосконалення».

2019

ЗВІТ ЕЦПЛ

ПАРТНЕРИ ПРО ЕЦПЛ
МЕТЬЮ ШААФ, директор Freedom House Украина:
«Благодаря сотрудничеству с ЕЦПЛ в 2019, мы достигли значительных успехов в
сфере участия украинцев в процессах контроля за силовыми структурами, которые
должны обеспечивать безопасность и надлежащие условия для реализации прав
человека. И наше сотрудничество с ЕЦПЛ продолжится для усиления институтов
демократии в Украине».
CLAUDIA LUPEA, Police and Security Forces Delegate, International Committee
of the Red Cross (ICRC), Delegation in Ukraine:
«The International Committee of the Red Cross greatly appreciates your ongoing
support in meeting our mission in Ukraine. Your contribution to Expert Meetings allowed
representatives of the National Police Human Rights Department, State Security Service
of Ukraine, General Prosecutor’s office, NGO’s, state agencies dealing with protection of
human rights, as well as scholars, to identify challenges in the process of arrest and find
optimal long-term solutions».
СОФІЯ ГОЛОТА, менеджерка ініціативи з розвитку аналітичних центрів
міжнародного фонду «Відродження»:
«Експертний центр з прав людини – це динамічна та професійна команда фахових
експертів. Організація завжди орієнтована на досягнення конкретних результатів та
не боїться експериментувати, зростати та розвиватися».
ДМИТРО ТЕПЕРІК, виконавчий директор International Centre for Defence and
Security (ICDS), Естонія, керівник програми Resilient Ukraine:
«Мені сподобалось працювати з експертами ЕЦПЛ, які є надійними колегами та
проникливими експертами з питань інформаційної безпеки. Їхній досвід та навички
дослідницької роботи є великою користю для нашої команди. Як керівник програми,
ціную їхній вагомий внесок у наше аналітичне дослідження щодо критичних
прогалин у комунікаційній, інформаційній та кібербезпеці в Україні».
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

11 528 896,69 грн.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ:
Міжнародний фонд „Відродження”

7 396 210,50 грн.

Фундації Відкритого Суспільства (OSF)

1 703 957,50 грн.

Фрідом Хаус, Інк. (Freedom House Inc.)

889 841,57 грн.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини

488 587,12 грн.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні

1 050 300,00 грн.

ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМКАМИ:

ДОСЛІДЖЕННЯ

→ 732 965 грн

ОСВІТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ПРОГРАМИ
→ 564 414 грн

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
→ 3 014 904 грн

ВПРОВАДЖЕННЯ
СТАНДАРТІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ

→ 3 898 585 грн

ПРОСУВАННЯ
ПРОДУКТІВ
→ 551 977 грн
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