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ВСТУП

В умовах пандемії COVID-19 держави та їхні
громадяни опинилися перед необхідністю
вирішувати глобальні медичні та гуманітарні
проблеми. Спалах епідемії спричинив прискорення цифровізації економік, більш активне
використання інструментів колективної взаємодії, механізмів мультимедійної комунікації та
навчання. Уряди запровадили заходи контролю за громадянами, але не запропонували
процедур регулювання персональних даних,
що викликало соціальне напруження, зниження довіри до влади та негативне ставлення до
правоохоронних органів, як уособлення системи державного контролю.
З моменту прийняття GDPR (Загального регламенту захисту даних) у 2018 році ми стали свідками того, як у всьому світі було запропоновано
і введено в дію безліч законів про недоторканність приватного життя, які, безперечно, є прогресивними, проте кожен законодавчий акт не
в змозі вирішити два основних фундаментальних питання — доступність та підзвітність.
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ВСТУП

70

%
ПОНАД
РЕПУТАЦІЙНИХ ЛІДЕРІВ СВІТУ ПЕРЕКОНАНІ,
ЩО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ
СТАЛО БІЛЬШ ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ,
НІЖ КОЛИ-НЕБУДЬ РАНІШЕ

PARTNERSHIP

PUBLIC

PRIVATE

Упродовж 2020-го року, коли установи здебільшого перейшли до режиму дистанційної
роботи, співробітники та організації зазнали
проблем із дотриманням інформаційних прав
та контролем за репутаційними ризиками. І
насамперед це пов’язано з браком принципів
корпоративної етики та політики дотримання
інформаційних прав та приватності, які мусять
бути частиною організаційної культури, а в роботі державних органів — необхідною нормою
суспільного договору. Усе це створило чимало
перешкод на шляху цифрової трансформації
держави.
Для відновлення балансу між державою та
суспільством необхідна більш тісна інтеграція
державних органів з аналітичними експертними центрами, що здатні запропонувати методи
розв’язання типових проблем у сфері дотримання інформаційних прав на захист персональних
даних і віднайти нові можливості суспільного
діалогу. Йдеться про прогнозування ризиків,
планування антикризових заходів, аудит систем безпеки, розроблення політик приватності
тощо. Подолання кризи можливе завдяки формуванню партнерств за моделлю public-privatepartnership та пошуку оптимальних сценаріїв
реагування на подальші виклики.
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Влітку 2020-го року ресурс Reddit, який завжди позиціонував себе як вільна платформа для
висловлювань, упродовж 48 годин заблокував
сотні дискусій за мову ворожнечі. Facebook під
тиском бойкоту рекламодавців прибрав мережу акаунтів та пов’язаних із ними ресурсів
представників екстремістського крайньоправого антиурядового руху Boogaloo. Це — лише
два із багатьох прикладів того, як змінюються
загальні правила поширення інформації в інтернеті. Якщо розглядати їх незалежно один від
одного, такі рішення можна було б кваліфікувати як типові для щоденного життя мереж, засудження чи приведення до стандартів. Втім, усі
разом вони означають дещо більше. Десятирічний експеримент технічної індустрії із політики
нерегульованого зростання та невтручання з
боку уряду — the Wild Wild Web — підходить до
свого завершення. На його місці формується
нова культура, більш відповідальна, ніж попередня, усвідомлена та позбавлена наївності [1].

[1] Kevin Roose Goodbye to the Wild Wild Web,
The New York Times:
https://cutt.ly/Jj8Wg75
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Репутація державних інституцій, до яких належить і Національна поліція України, постійно опиняється у фокусі уваги суспільства та
ЗМІ, які гостро реагують на важливі теми та
висловлюють думки щодо необхідних змін.
І тому всі питання зовнішньої комунікації,
зокрема й у соціальних мережах, вимагають
дотримання приватності, адекватного реагування на негативні висловлювання чи провокації та гнучкості в кризових ситуаціях.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Основну увагу сфокусували на:

дотриманні інформаційних прав
громадян, зокрема, права на
приватність у Facebook;

окремих аспектах реагування на
інформацію, яка принижує честь
та гідність поліцейських, а також
ділову репутацію НПУ;
Під час дослідження була проаналізована
діяльність Управління комунікації НПУ та
його структурних підрозділів щодо дотримання інформаційних прав та певних аспектів
захисту честі, гідності поліцейських та ділової
репутації НПУ.
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професійній підготовці
поліцейських у сфері дотримання
інформаційних прав та захисту
честі, гідності та ділової репутації.
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Головне управління Національної
поліції в Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
Головне управління Національної
поліції у Вінницькій області
Головне управління Національної
поліції у Волинській області
Головне управління Національної
поліції в Дніпропетровській
області
Головне управління Національної
поліції в Донецькій області
Головне управління Національної
поліції в Житомирській області
Головне управління Національної
поліції в Закарпатській області

Для досягнення мети дослідження
• були проаналізовані внутрівідомчі документи, що регулюють
діяльність УК НПУ;
• створено та проаналізовано відповідь на запит щодо діяльності
УК НПУ;
• здійснений
контент-аналіз
сторінок офіційних установ у
Facebook за вересень — листопад 2020 року:
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Головне управління Національної
поліції в Запорізькій області
Головне управління Національної
поліції в Івано-Франківській
області
Головне управління Національної
поліції в Київській області
Головне управління Національної
поліції в Кіровоградській області
Головне управління Національної
поліції в Луганській області
Головне управління Національної
поліції у Львівській області

Головне управління Національної
поліції в Миколаївській області
Головне управління Національної
поліції в Одеській області
Головне управління Національної
поліції в Полтавській області
Головне управління Національної
поліції в Рівненській області
Головне управління Національної
поліції в Сумській області
Головне управління Національної
поліції в Тернопільській області
Головне управління Національної
поліції в Харківській області
Головне управління Національної
поліції в Херсонській області
Головне управління Національної
поліції в Хмельницькій області
Головне управління Національної
поліції в Черкаській області
Головне управління Національної
поліції в Чернівецькій області
Головне управління Національної
поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної
поліції у м. Києві
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Розділ 1.

ПОВНОВАЖЕННЯ
УПРАВЛІННЯ
КОМУНІКАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Діяльність Управління комунікації Національної поліції України (далі — УК) регулюється
Законом України «Про Національну поліцію»,
Положенням про Управління комунікації національної поліції України, затвердженим наказом
національної поліції України від 26.02.20 номер 150 та іншими внутрівідомчими нормативно-правовими актами.
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УК є структурним підрозділом центрального
органу управління поліції (далі — ЦОУП), який
спрямовує та координує проведення інформаційної політики всіх структурних підрозділів
ЦОУП, територіальних (зокрема й міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі — органи (підрозділи) поліції),
здійснює взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю.
Водночас УК є підрозділом, що здійснює свої
повноваження безпосередньо й через підрозділи комунікації (або окремо визначені посади
з відповідними функціями) органів (підрозділів)
поліції (далі — підрозділи комунікації).

Центральний
орган
управління
поліції

НАРАЗІ ШТАТНА
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ
КОМУНІКАЦІЇ В ЦОУП,
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТА
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ
ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ СТАНОВИТЬ

191

ОДИНИЦЮ
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ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМ
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УК Є:
Координація заходів, спрямованих на реалізацію інформаційної політики поліції, запровадження гласності та відкритості в діяльності
органів (підрозділів) поліції.
Забезпечення в установленому законодавством порядку інформування громадян про
діяльність Національної поліції через засоби
масової інформації та комунікації.
Забезпечення функціонування офіційного
сайту Національної поліції України в режимі інформагенції, системного й оперативного оновлення інформації на ньому, контролю за якістю
та оперативністю оприлюднення інформації
на інтернет-сторінках органами (підрозділами)
поліції.

www

i
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У межах моніторингу зовнішньої комунікації працівники УК здійснюють моніторинг та
аналіз матеріалів, розміщених у ЗМІ, мережі
інтернет, про діяльність органів (підрозділів)
поліції з подальшим визначенням тенденцій
до формування інформаційних потоків та відповідного позиціонування в інформаційному
полі країни. Крім того, здійснюється підготовка щоденних оглядів матеріалів ЗМІ та мережі
інтернет про діяльність органів (підрозділів)
поліції, їх доповідь керівництву Національної
поліції України для формування позиції відомства та порядку реагування на такі повідомлення у разі виявлення в інформації ознак порушень з боку працівників НПУ або щодо них.

Здійснення моніторингу та аналізу інформації, яка викладена в ЗМІ, мережі інтернет, про
діяльність поліції.
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Розділ 2.

ДОТРИМАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
В ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ У ДІЯЛЬНОСТІ
ФАХІВЦІВ ІЗ
КОМУНІКАЦІЙ НПУ
Під час здійснення контент-аналізу офіційних соціальних сторінок ГУНП в областях виявлені типові порушення інформаційних прав, зокрема,
права на приватність:

Світлини, на яких
можна ідентифікувати зображену особу.
Наприклад, здійснено неналежне знеособлення світлини

Відеозаписи, на яких можна ідентифікувати особу (не здійснене знеособлення
зображень громадян, а також не здійснюється знеособлення голосу громадян). Наприклад, https://cutt.ly/ij8Eqwm

Діти

https://cutt.ly/zj8WVJV

Листи подяки,
на яких наявні
персональні
дані громадян (підпис,
прізвище,
ім’я, адреса
проживання
заявника)

• світлини, на яких можна ідентифікувати зображену особу,
• документи, на яких наявні персональні дані
громадян,
• відеозаписи, на яких можна ідентифікувати
особу (не здійснено знеособлення зображень
громадян, а також не здійснюється знеособлення голосу громадян).
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ТИПОВІ ПРИКЛАДИ ПОРУШЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ,
ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
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РОЗДІЛ 2

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 32 Конституції
України ніхто не може зазнавати втручання в
його особисте й сімейне життя, крім випадків,
передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.

Водночас, відповідно до ст. 34 Основного Закону
кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань. Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб —
на свій вибір. Здійснення цих прав може бути
обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету
та неупередженості правосуддя.

https://cutt.ly/nj8WOQ7
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РОЗДІЛ 2

Згідно з рішенням Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо
офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України (від 20 січня 2012 року
№ 2-рп/2012) положення частини першої статті
32 та частини третьої статті 34 Конституції України перебувають у системному взаємозв’язку
й передбачають як недопустимість порушення
права людини на недоторканність особистого та
сімейного життя, так і реалізацію особою права
на вільне збирання, зберігання, використання й
поширення інформації.

Низка важливих положень, що стосуються роботи працівників комунікацій із персональними
даними, міститься також і в Цивільному кодексі
(далі — ЦК). Так, згідно з частиною 1 ст. 308 Кодексу
фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані,
відтворені, поширені лише за згодою цієї особи, а
в разі її смерті — за згодою осіб, визначених частиною 4 ст. 303 цього Кодексу. Однак, згідно з частиною 3 зазначеної статті, фотографія може бути
розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка
зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.
Згідно зі ст. 301 Кодексу фізична особа має право
на особисте життя. Фізична особа сама визначає
своє особисте життя й можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на
збереження в таємниці обставин свого особистого життя. Однак, згідно зі ст. 302 Кодексу, фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.
Збирання, зберігання, використання й поширення інформації про особисте життя фізичної
особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і винятково в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту
та прав людини.

ВІДТАК, ДОТРИМАННЯ ВКАЗАНОГО БАЛАНСУ (МІЖ ПРАВОМ ОСОБИ НА
ПОВАГУ ДО ЇЇ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ТА ПРАВОМ НА СВОБОДУ ВИСЛОВЛЕННЯ
ПОГЛЯДІВ) Є ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ
ЩОДО ТОГО, ЧИ СЛІД ОПРИЛЮДНЮВАТИ ТУ ЧИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ,
ЗОКРЕМА Й ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
https://cutt.ly/hj8Em3q
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Наразі вичерпного їх переліку не сформовано,
але розпізнати персональні дані можна за трьома основними критеріями:

«окремі відомості або сукупність
відомостей»: персональні дані — не
лише прізвище та ім’я фізичної особи, а більш суттєвий обсяг даних,
який може містити в собі інформацію про конкретну особу;
«дані про фізичну особу»: важливий аспект у сенсі розуміння того,
що не всі дані є персональними, а
лише ті, які стосуються фізичних осіб.
Це означає, наприклад, що дані про
компанії не потрапляють до категорії
персональних даних;
«особа ідентифікована, або може
бути ідентифікована»: саме на основі таких даних можна зробити
висновок про те, що мова йде про
конкретну фізичну особу, тобто персональні дані характеризують фізичну особу.
Персональні дані —
відомості чи сукупність
відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована [2].

24

[2] Закон України «Про захист персональних даних»:
https://cutt.ly/hj8Em3q
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Що таке обробка
персональних даних?

Обробка персональних
даних — це будь-яка дія
від збирання до знищення персональних даних.
Це реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення тощо [3].

[3] ст. 2 Закону України «Про захист

персональних даних»: https://cutt.ly/hj8Em3q
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Рекомендації
щодо обробки персональних
даних під час публікації
фото- та відеоматеріалів

Фото- та відеозйомка — це також обробка
персональних даних.
За загальним правилом, викладеним у статті
307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи
відеоплівку лише за її згодою. Якщо зйомки
проводяться відкрито на вулиці або в іншому
громадському місці й фізична особа не заперечує проти цього, спеціальної згоди для зйомки
не потрібно.
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Проте в ситуації з дітьми виникають додаткові обставини. Права фізичної особи на захист
свого зображення й заборону його використання без дозволу (ст. 307, 308 Цивільного кодексу
України) є цивільними правами, і для їх реалізації фізична особа повинна мати цивільну дієздатність. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе
цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе
цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та
нести відповідальність у разі їх невиконання.
Відповідно до статей 31, 32 Цивільного кодексу
України, фізична особа до 18 років має часткову
або неповну цивільну дієздатність. У статті 10 Закону України «Про охорону дитинства» зазначено, що розголошення чи публікація будь-якої
інформації про дитину, що може спричинити
їй шкоду, без згоди законного представника
дитини забороняється.
Тобто, навіть, якщо дитина або підліток дають вам
згоду на фотозйомку, а також на майбутнє використання свого зображення в інформаційному матеріалі, така дія є нікчемним правочином.
Це означає, що дитина не може вам дати дозвіл на використання свого зображення, бо
не має права розпоряджатися ним. За дитину
це роблять її законні представники — батьки,
які, відповідно до статті 242 Цивільного кодексу
України, є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Підкреслимо, що
йдеться про батьків у множині, тобто про обох
батьків. Навіть, якщо вони розлучені, але не позбавлені батьківських прав, відсутність згоди одного з них може призвести до визнання правочину недійсним і вимоги компенсації заподіяної
шкоди з боку іншого.

Nota
bene
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Наприклад, у справі № 520/1084/18 мати малолітньої дитини подала позов про відшкодування
моральної шкоди за розміщення фотографій її дитини в соцмережі Фейсбук. Попри те, що фотографування й розміщення зображення відбувалося
за згодою батька дитини, вона виграла позов.

ЯКЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ПУБЛІКАЦІЯ СВІТЛИН, НА ЯКИХ ЗОБРАЖЕНІ ДІТИ,
НЕОБХІДНО ОТРИМУВАТИ ЗГОДУ ВІД БАТЬКІВ, ОПІКУНІВ ЧИ УСИНОВИТЕЛІВ,
ЯКІ ПОВНІСТЮ УСВІДОМЛЮЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДІЙ ТА НАСЛІДКІВ, ЩО МОЖУТЬ
СТАТИСЯ ЧЕРЕЗ ОБРОБКУ ДАНИХ.

Європейський суд з прав людини неодноразово
наголошував на тому, що не можна зневажати
контекст і обставини, за яких було зроблено оприлюднені фотографії. У зв’язку з цим особлива
увага приділяється тому, чи сфотографована особа дала свою згоду на фотографування та оприлюднення фотографій, або ж це було зроблено
без її сповіщення, обманом, чи в інші незаконні
способи. Варто також звернути увагу на характер
і серйозність втручання й наслідки для відповідної особи, що можуть виникнути через оприлюднення фотографії. Наприклад, для приватної
особи, не відомої громадськості, оприлюднення
фотографії може становити більш серйозне втручання, ніж друкована стаття.
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Знеособлення
персональних даних

Знеособлення
персональних даних — це вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати
особу [4].

[4] ст. 2 Закону України «Про захист

персональних даних»: https://cutt.ly/hj8Em3q
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Під знеособленням варто розуміти вилучення
відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу. Зазначене
положення необов’язково передбачає повне
видалення будь-яких даних, що дають змогу
ідентифікувати суб’єкта (хоч така операція й
охоплюється терміном «знеособлення»). Швидше йдеться про вжиття заходів, спрямованих
на унеможливлення ідентифікації суб’єктів володільцем, у чиєму розпорядженні перебувають їхні персональні дані, тобто працівниками,
що використовують ці дані.
Дані є анонімними, якщо з персональних даних
виключено всі ідентифікатори. Жоден ідентифікуючий елемент не має міститися в інформації,
яка шляхом здійснення розумних зусиль може
сприяти повторному встановленню визначеної(их) особи(осіб). Якщо дані успішно знеособлено, вони більше не є персональними. Якщо
персональні дані більше не слугують своїй початковій меті, але мають зберігатися в персональній формі з метою історичного, статистичного чи наукового використання, Директива
про захист персональних даних і Конвенція 108
надають таку можливість за умови встановлення відповідних гарантій проти зловживань [5].

[5] Директива про захист персональних даних,
ст. 6 (1) (e); та Конвенція 108, ст. 5 (e).
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Рекомендації
щодо підвищення
кваліфікації працівників
поліції, які працюють
у сфері комунікації

За інформацією Управління комунікації НПУ, у
2018 році було організовано підвищення кваліфікації 54 поліцейських з підрозділів комунікації територіальних органів Національної поліції
України та працівників центрального органу
управління поліції.
ПІДГОТОВКА ПРОВОДИЛАСЯ ВІДПОВІДНО
ДО ТИПОВОГО НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОГО
ПЛАНУ (ЩО ПОГОДЖЕНИЙ І ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ) ТРИВАЛІСТЮ
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Які теми було розглянуто впродовж цього навчання:

ПРАВА
ЛЮДИНИ

ВЕРХОВЕНСТВО
ПРАВА

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

СВОБОДА
ВІД КАТУВАНЬ

СВОБОДА ТА ОСОБИСТА
НЕДОТОРКАННІСТЬ

ПРАВО
НА ПРИВАТНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
СУСПІЛЬСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ВЛАДИ

НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

35

Водночас Управління комунікації повідомляє
про готовність розглянути можливість проведення навчань для працівників підрозділів комунікації НПУ із залученням фахівців Експертного
центру з прав людини, зокрема, у частині роботи
в соціальних мережах.
З аналізу системи навчання у сфері дотримання
інформаційних прав, наприклад, права на приватність, випливає, що працівникам поліції, чия
діяльність стосується саме комунікації, бракує
уніфікованого навчального та практичного матеріалу, у якому в доступній формі було б роз’яснено практичні питання щодо дотримання законодавства.
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Відтак, експерти ЕЦПЛ можуть запропонувати освітні послуги та розробити інструкції
для представників комунікаційних відділів,
провести аудит репутаційних ризиків НПУ
по різних групах громадян та розробити інструменти антикризової комунікації.
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Розділ 3.

ЗАХИСТ ЧЕСТІ,
ГІДНОСТІ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
В СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ
Проведений контент-аналіз сторінок ГУНП
у соціальних мережах виявив, зокрема, що в
коментарях до різних публікацій часто з’являються посилання на відеоролики чи пости, де
люди відкрито принижують працівників поліції
та провокують бійки, водії–порушники нахабно
відмовляються виконувати законні прохання
поліцейських пред’явити документи, до того ж,
вони нецензурно висловлюються в бік правоохоронців.
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Але найбільше турбує реакція суспільства, адже,
на жаль, чимала кількість коментарів до таких відео демонструє певну підтримку негідної поведінки порушників. Користувачі залишають повідомлення на кшталт: «Всі поліцейські погані й ні
на що не мають права». Також деякі особи заробляють кошти на поширенні відео, котрі псують
репутацію поліції та поліцейських.

НАПРИКЛАД, ЦЕ ВІДЕО,
ЩО ПРИНИЖУЄ ЧЕСТЬ ТА
ГІДНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦІВ,
ПЕРЕГЛЯНУЛО

393 962

ЛЮДИНИ

https://cutt.ly/3j8YlhI
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Додамо, що розміщення в інтернеті відео, де водії «виховують» та принижують поліцію, сьогодні
є популярним заняттям. Можливо, первинною
метою авторів було привернути увагу суспільства до некомпетентності правоохоронців. Але,
споживаючи подібні інформаційні продукти,
суспільство має усвідомлювати ймовірність виникнення таких наслідків:

ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ
НЕВІДВОРОТНОСТІ ПОКАРАННЯ
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УХИЛЕННЯ
ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ
ДИСКРЕДИТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ
НІВЕЛЮВАННЯ ОЗНАК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ПОГІРШЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНЦІВ У СВІТІ

На жаль, поліція не завжди подає позови до
суду на захист честі, гідності та ділової репутації,
оскільки для цього потрібні додаткові ресурси,
як людські, так і часові та фінансові. Судові засідання тривають довго, що ускладнює відновлення репутації поліції та поліцейських.
Проте існує альтернативний та швидкий спосіб відновлення порушених прав. Оскільки такі
відео порушують політику та правила користування Facebook та YouTube, оскаржити чи заблокувати схожі відео чи пости можна за правилами
соціальних мереж чи відеохостингів. Інше питання, що працівники поліції не знають, як підготувати такі скарги, але їх можна цьому навчити. Експерти ЕЦПЛ розробили інструкції щодо
надсилання скарг на заборонений контент у
Facebook (Додаток 1) та YouTube (Додаток 2).

ПРОВОКУВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ АБО, НАВПАКИ,
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
МАСОВІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
СКАЧАТИ
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СКАЧАТИ
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Зупинимось на цих питаннях більш детально.

На який контент потрібно
скаржитись у Facebook?
Такий, що:
порушує
Стандарти
спільноти та інші умови і правила, які застосовуються під час використання
вами Facebook;

є незаконним, оманливим, дискримінаційним або шахрайським;

порушує права інших осіб, зокрема,
їхні права на інтелектуальну власність.
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Користувачі YouTube можуть
скаржитися на таке:
зображення оголеного тіла або
вміст сексуального та порнографічного характеру;
небезпечний контент, який спонукає глядачів, особливо дітей, до дій,
що можуть призвести до серйозних
каліцтв, нещасних випадків тощо;
дискримінаційний вміст. YouTube
захищає право користувачів вільно
висловлювати свої погляди. Водночас він не толерує агресію. На сайті
заборонено публікувати контент,
який містить принизливі висловлювання або заклики до насильства
проти окремих осіб або груп людей
за ознаками раси, етнічного походження, віросповідання, недієздатності, статі, віку, статусу ветерана,
касти або сексуальної орієнтації;
натуралістичний контент шокуючого та сенсаційного характеру;
образи та залякування. Часом користувачі переступають межу. Тут
йдеться не про приклади занадто
емоційних повідомлень нестримних авторів, а про відверто агресивні коментарі;
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спам, неправдиві метадані та шахрайство. На YouTube діють механізми захисту від спаму. Авторам
заборонено створювати оманливі
терміни, теги, назви або значки роликів із метою підвищити кількість
переглядів;
нападки, переслідування, погрози,
будь-які спроби порушити конфіденційність, розкрити особисту інформацію та закликати глядачів до
агресивних дій і порушення Умов
використання. Якщо хтось опублікував ваші особисті дані або завантажив відео з вашою участю без вашої
згоди, ви можете подати запит на
видалення контенту;
порушення авторського права, порушення конфіденційності;
удавання себе за іншого. YouTube
видаляє всі акаунти, створені для
копіювання каналів або профілів інших користувачів;
порушення інших правил
https://cutt.ly/Dj5Cm5O
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Отже, поліція може швидше та ефективніше
реагувати на протиправний контент, який порушує честь, гідність поліцейських та ділову репутацію поліції.
Усі зовнішні комунікації НПУ освітлюють не тільки дії окремих представників поліції, але і спосіб
взаємодії самої інституції з громадянами, тому не
можуть керуватися особистими думками модераторів соцмереж чи відображати тільки поточні новини. Кожен крок в інформаційному просторі для
представників НПУ є ще більш відповідальним,
ніж у реальному, оскільки завжди матиме розголос та швидку реакцію з боку користувачів та ЗМІ.
УК НПУ не має розроблених детальних рекомендацій щодо дотримання права на приватність стосовно всіх цільових груп та регулювання репутаційних ризиків. Між тим,
низка тригерів, що спричиняли бурхливу реакцію в соціальних мережах упродовж 2020-го
року, створювала умови для негативних коментарів користувачів, необґрунтованих звинувачень у бік поліції та провокацій до агресивних
випадів. Інформація, яка була опублікована на
офіційній сторінці НПУ, мала коректну форму,
не містила припущень чи звинувачень, дискримінаційних висловлювань чи інших форм
приниження гідності громадян.
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Найбільш резонансні теми, що спричинили
бурхливі коментарі читачів фейсбук-стрічки:
Обмеження на відвідування громадських просторів
Суворе дотримання масочного режиму
Насилля в Кагарлику
Повідомлення про злочини
Порушення права на приватність
Встановлення камер відеоспостереження на дорогах
Обмеження перетину кордону на Сході країни
Перетин кордону на Заході країни
Конституційна криза
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І хоча спонукання читачів до дискусій надає певні переваги акаунтам організацій та компаній у
соціальних мережах, модератори офіційної сторінки НПУ не коментували висловлювання громадян та не вступали з ними в жодні дискусії.
Можливо, це пояснюється тим, що для зворотного зв’язку на офіційному сайті НПУ є спеціальні розділи. Проте документа, у якому викладено
повний комплекс політик зовнішньої комунікації та політик приватності, наразі не виявлено.
Цікаво, що аналіз інформаційних ресурсів національної поліції таких країн, як Велика Британія,
Сполучені Штати Америки та Канада свідчить
про те, що робота цього правоохоронного органу здебільшого розглядається в контексті послуг, що надаються суспільству. Уся інформація,
яка супроводжує надання послуг із дотримання
безпеки та захисту громадян від кримінальних
порушень, відображає такий підхід і додає пояснення щодо тих рішень, які запроваджують представники поліції. До прикладу, на сайті поліції
Великої Британії (Policing in the United Kingdom)
є спеціальний підрозділ щодо процедур, політик і скарг, що містить посилання на документи
з описом детальних інструкцій чи стандартів, за
якими ведеться певна діяльність співробітників
органу. Ознайомитися з такими процедурами та
політиками може кожна людина.

Візьмемо, скажімо, опцію «Схема публікацій та
свобода інформації», що базується на Законі
про свободу інформації для поліції, розробленому Управлінням комісара з інформації [6].
Цей документ містить докладний опис процедур і політик, якими керується поліція Великої Британії та відстежує Управління професійних стандартів. Функції цього Управління
головно пов’язані з моніторингом та контролем
виконання стандартів роботи поліції.
Додамо також, що в зазначених вище країнах
існують стратегії розвитку кібербезпеки, які
формують рамкові умови роботи всіх державних організацій, а слова «моніторинг» та «аудит»
діяльності трапляються майже в кожній директорії сайтів поліції, що свідчить про важливість
регламентів комунікації правоохоронних органів цих держав.

[6] Freedom of Information Act

Definition document for police forces:
https://cutt.ly/lj5Cwc5
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Головні чинники, які впливатимуть на репутацію
організацій у наступні роки:

НАЯВНІСТЬ ВИСОКОЇ МЕТИ.
Організації мусять вміти формулювати та доносити
головну ціль свого бренду з використанням культурних цінностей, що є значно більшим, ніж ті послуги
чи продукти, які вони пропонують суспільству.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ.
Ризики витоків даних — уже повсякденна реальність і загроза для всіх крупних компаній та
державних установ.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ.

Тенденції розвитку економіки країн-лідерів світових ринків демонструють, що найближчі роки
у сфері комерційних і державних послуг переважатимуть цифрові, тому зовнішня комунікація для всіх без винятку суб’єктів діяльності
відіграватиме ключову роль. А для державних
організацій, які завжди є інструментом виконання державних політик, особливо. З огляду на те,
що кількість онлайн-курсів із вивчення цифрових технологій та кібербезпеки розширює можливості більш свідомого ставлення громадян
до своїх персональних даних, а використання
чат-ботів і додатків призводить до автоматизації
процесів комунікації, прискорення колективної
та інтерперсональної взаємодії та реагування на
потреби, можна прогнозувати, що рівень вимог
до державних послуг буде якісно змінюватись.
Це також вплине на роботу правоохоронних
органів. Тому варто розглянути кілька сценаріїв
розвитку публічних комунікацій державних органів у майбутньому.
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Розвиток штучного інтелекту та «інтернету речей», великих даних та технологічних новацій дедалі більше
впливатиме на формування людської поведінки.

ГРУПИ ВПЛИВУ.
Лідери думок, політики, експерти, які матимуть
надзвичайний вплив на суспільну думку та репутацію інших осіб чи організацій, стануть «магнітами»
соціального капіталу. У певних сферах їхня вага
буде набагато більшою, ніж в інших.

НЕДОВІРА ДО ВЕЛИКИХ ІНСТИТУТІВ.
Криза суспільної довіри до урядів, ЗМІ.

СИЛА РЕПУТАЦІЇ ТОП-КЕРІВНИКІВ.
Ще в липні 2018 року газета New York Times заявила про те, що активність ТОП-керівників «стає
новою реальністю». Йдеться не про реагування на
поточні події, а про стратегічне мислення та вміння формувати публічну позицію щодо політичних,
соціальних та інших актуальних питань у державі.

РІВНІСТЬ, РІЗНОМАЇТТЯ ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ.
Великого значення набуває демографічний профіль персоналу (стать, етнічна належність тощо).
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Для проактивного реагування на зміни в розвитку соціально-економічних умов країни необхідні не лише знання та ресурси. Досвід західних
країн, а також Сполучених Штатів і Канади свідчить про ефективність створення партнерств:
пошук нових форм співпраці з іншими суб’єктами для відпрацювання антикризових стратегій
та спільного розвитку заради більш тісної взаємодії з користувачами послуг поліції.
До прикладу, звернемо увагу на PDI — Ініціативу поліцейських даних, яка виникла «знизу».
Йдеться про спільноту професіоналів, до якої
входять представники правоохоронних органів,
технологи й дослідники США, що залучають свої
професійні групи до партнерств заради посилення суспільної безпеки. В основі роботи Ініціативи лежать принципи довіри, підзвітності
та інновацій. PDI є результатом потужної роботи понад 130 правоохоронних організацій, які
разом розробили більш ніж 200 рекомендацій
на основі даних цільової групи з поліцейської
діяльності у 21 столітті, які зосереджені на технологіях і прозорості.
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Ще один приклад — Польська платформа суспільної безпеки, яка стартувала у 2006 році та перетворилася на розвинуту громадську організацію, що
має сталі партнерства з представниками поліції,
митниці, служби безпеки, закладів вищої освіти й
залучає кошти на спільні проєкти, навчання й розвиток правоохоронної системи країни. Платформа
працює в кількох напрямах та дослуховується до
ініціатив кожного учасника, активно підтримуючи
діяльність польської поліції щодо просвітництва
громадян у питаннях кібербезпеки. Саме поліція
пропонує актуальні освітні програми для підвищення цифрової обізнаності населення Польщі.
Не менш цікавою також є робота Фонду поліції
(The Police Foundation policefoundation.org) у Сполучених Штатах. Ця незалежна, національна та
безпартійна некомерційна організація працює
для розвитку поліції, завдяки використанню досягнень науки та інновацій. Упродовж 45 років
Фонд залучає керівників правоохоронних органів штатів та місцевої влади, інших співробітників правоохоронних органів, а також академічної
спільноти до вирішення деяких найбільш актуальних питань і проблем, що виникають у професії.
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Якщо ж розглядати більш інструментальні підходи, то серед пріоритетів розвитку політик
приватності в роботі комунікаційних підрозділів
НПУ можуть бути питання формування політик
захисту персональних даних.
До прикладу, на інформаційних ресурсах правоохоронних органів країн ЄС є окрема опція,
що стосується запровадження правил використання, збереження, відчуження та знищення
персональних даних щодо різних соціальних
груп. На сайтах державних служб така інформація представлена дуже детально, навіть можна
скачати дисклеймери. У діяльності українських державних органів питання приватності сприймаються більш формально, і докладні інструкції відсутні. Але чим далі, тим частіше
виникатимуть проблеми з персональними даними громадян, і розроблення політик приватності є лише питанням часу.
У публічних комунікаціях організацій спостерігатимуться адаптація до кризи й заходи з
посилення стійкості в умовах її поглиблення.
Але важливо також враховувати, що впровадження технологій, соціальні норми й поведінка
користувачів державних послуг спільно формуватимуть ландшафт майбутнього. Тому державним, неурядовим і бізнес-організаціям варто
знайти відповідь на питання: що ми можемо
зробити зараз, заради гнучкого реагування на
подальші виклики?
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У нинішніх реаліях, включно із новими
інформаційними технологіями, люди
стали значно більш вразливими у
моральному та соціальному плані, ніж
це було 70 років тому, коли писалася
Конвенція. І різні аспекти нашого
життя через це стають для нас все
важливішими і все більш дотичними до
нашого самовідчуття, яке гарантоване
фундаментальними правами,
закладеними 70 років тому батькамизасновниками (Конвенції)
Ганна Юдківська,
суддя Європейського суду
з прав людини.

ЩОРОКУ КІЛЬКІСТЬ СПРАВ, ЩО БАЛАНСУЮТЬ НА ГРАНІ МІЖ «ЗАХИСТОМ
ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ» (РЕПУТАЦІЇ) І «СВОБОДОЮ СЛОВА», ЗРОСТАЄ,
І В КОЖНОМУ РІШЕННІ СУДДІ ШУКАЮТЬ БАЛАНС МІЖ ЦИМИ ПРАВАМИ.
РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИК ПРИВАТНОСТІ ТА АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ
БОКУ НПУ МОЖЕ СТАТИ ЗАПОРУКОЮ ВДАЛИХ ПРЕВЕНТИВНИХ РІШЕНЬ.
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ДОДАТОК 1

Скачати додаток окремим файлом за посиланням:
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/INSTRUKTSIYA-Z-NADSYLANNYA-SKARH-NA-ZABORONENYY-KONTENT-V-FACEBOOK-1.pdf

ІНСТРУКЦІЯ З
НАДСИЛАННЯ СКАРГ НА
ЗАБОРОНЕНИЙ КОНТЕНТ
В FACEBOOK

ДОДАТОК 1

СКАРГ НА
ЗАБОРОНЕНИЙ
КОНТЕНТ В
FACEBOOK
Кожна особа має право
подати скаргу на контент,
який є заборонений
або порушує її права

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

1 КРОК
Оберіть публікацію, яка
порушує ваші права

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 2
Праворуч від назви
натисніть на значок
у вигляді трьох точок
і виберіть пункт
«Надіслати запит на
підтримку або
скаргу на допис»

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 3
З'явиться вікно
з переліком порушень

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 4
Оберіть вид порушення
та натисніть "Далі"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 5
Ви потрапите на сторінку
процедури подання
скарги. Оберіть варіант
"Так, я б хотів
продовжити
подання скарги"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 6
Вашу скаргу отримано!
Натисніть “Далі” та
виконуйте інструкції

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

КРОК 7
Ви можете також
заблокувати
або поскаржитися
на допис користувача.
Після завершення
натисніть "Готово"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 1

У РАЗІ, ЯКЩО СКАРГА
МІСТИТЬ ПРОБЛЕМУ
"ЦЬКУВАННЯ",
оберіть варіант
"Цькування".
Ви потрапите на сторінку
підтвердження
надсилання
скарги.
Підтвердіть
та надішліть
скаргу.

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

Скачати додаток окремим файлом за посиланням:
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Dodatok-Yuotube.pdf

ІНСТРУКЦІЯ З
НАДСИЛАННЯ СКАРГ НА
ЗАБОРОНЕНИЙ КОНТЕНТ В
YOUTUBE

ДОДАТОК 2

СКАРГА НА
КОНТЕНТ
КАНАЛУ
На Youtube заборонено публікувати
матеріали сексуального характеру,
жорсткі та відразливі сцени, відео,
що пропагують тероризм або
закликають до неправомірних дій.
Якщо ви виявили подібні
порушення, складіть скаргу на
автора цих публікацій. Зробити це
можна в такий спосіб:

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

1 КРОК
Почніть відтворення
запису, що порушує
будь-які правила

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

2 КРОК
ПРАВОРУЧ ВІД
НАЗВИ ПУБЛІКАЦІЇ
НАТИСНІТЬ НА
ЗНАЧОК У ВИГЛЯДІ
ТРЬОХ ТОЧОК І
ВИБЕРІТЬ ПУНКТ
«ПОСКАРЖИТИСЯ»
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

3 КРОК
ЗАЗНАЧТЕ ПРИЧИНУ
СКАРГИ ТА НАДІШЛІТЬ
ЇЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Співробітники YouTube вживуть
заходів щодо автора, якщо
порушення будуть підтверджені в
процесі перевірки. Крім цього,
якщо безліч людей відправляє
скарги на контент,
то акаунт користувача
блокується автоматично

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

4 КРОК
ОБЕРІТЬ ВИД
ПОРУШЕННЯ ТА
НАТИСНІТЬ "ДАЛІ"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 5
Ви потрапите
на сторінку служби
підтримки YouTube,
де можна
ознайомитися
з видами порушень
тавпевнитися
у правильності
вашого
формулювання
https://cutt.ly/hkjMEn5

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 6
ОБЕРІТЬ КРАЇНУ
СКАРЖНИКА

ОБИРАЄТЕ
КРАЇНУ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 7
ЩОБ НАДІСЛАТИ
СКАРГУ, ОБЕРІТЬ
ПУНКТ "НАДІСЛАТИ
ФОРМУ"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 8
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ З
ФОРМОЮ ДЛЯ
ЗАПОВНЕННЯ
ВАШОЇ СКАРГИ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 9
ОБЕРІТЬ КРАЇНУ
СКАРЖНИКА

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 10
ВИКЛАДІТЬ СУТЬ
ВАШОЇ CКАРГИ:
HTTPS://CUTT.LY/IKJM0WF

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 11
НАДСИЛАЙТЕ
ВАШУ СКАРГУ ТА
ОЧІКУЙТЕ НА
ВІДПОВІДЬ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ДОДАТОК 2

КРОК 1
ДІЙТЕ ВІДПОВІДНО
ДО ПУНКТІВ 1–4 ТА
ОБИРАЙТЕ
"ПРОБЛЕМА З
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЮ"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 2
Ви потрапите на
сторінку служби
підтримки
YouTube, де можна
ознайомитися з
правилами
конфіденційності
та подати скаргу:
HTTPS://CUTT.LY/OKJ1WNZ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 3
НАТИСНІТЬ НА
ГІПЕРПОСИЛАННЯ
"СКАРГА"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 4
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАННЯ СКАРГИ
ДАЛІ НАТИСНІТЬ
"ПРОДОВЖИТИ" ТА
ПЕРЕХОДЬТЕ ДО
НАСТУПНИХ ДІЙ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 5
ВІДПОВІДІ НА
ТИПОВІ ПИТАННЯ
Відповідаєте на
питання та маєте
можливість
ознайомитися з
типовими
ситуаціями
порушень
конфіденційності

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 6
ЗАЗНАЧТЕ, ЯКА
САМЕ ОСОБИСТА
ІНФОРМАЦІЯ
ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 7
ВІДПОВІДНО ДО
ВАШОГО ВИБОРУ
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ ФОРМИ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
СКАРГИ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 8
ЗАПОВНІТЬ СКАРГУ
ТА НАДІШЛІТЬ ЇЇ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

ІНШІ
ПРАВОВІ
ПРОБЛЕМИ

ДОДАТОК 2

КРОК 1
ДІЙТЕ ВІДПОВІДНО
ДО ПУНКТІВ 1–4 ТА
ОБИРАЙТЕ
“ІНШІ ПРАВОВІ
ПРОБЛЕМИ”

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 2
ВИ ПОТРАПИТЕ НА СТОРІНКУ
СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ
YOUTUBE, ДЕ ВИ МОЖЕТЕ
ПОДАТИ СКАРГУ:
HTTPS://CUTT.LY/KKJ0B8A

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 3
ОБЕРІТЬ КРАЇНУ
СКАРЖНИКА

ОБИРАЄТЕ
КРАЇНУ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 4
ДЛЯ НАДСИЛАННЯ
СКАРГИ ОБЕРІТЬ
ПУНКТ "ЗАПОВНІТЬ
ЦЮ ФОРМУ"

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 5
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ ФОРМИ
ДЛЯ СКАРГИ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 6
ОБЕРІТЬ КРАЇНУ
СКАРЖНИКА

ОБИРАЄТЕ
КРАЇНУ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 7
ПІСЛЯ ОБРАННЯ
КРАЇНИ СКАРЖНИКА
З'ЯВЛЯТЬСЯ ПИТАННЯ,
НА ЯКІ ПОТРІБНО
ВІДПОВІСТИ У ФОРМІ
ДЛЯ СКАРГИ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 8
ЗАПОВНІТЬ СКАРГУ
ТА НАДІШЛІТЬ ЇЇ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

Ненависницький
та образливий
контент

ДОДАТОК 2

КРОК 1
ДІЙТЕ ВІДПОВІДНО
ДО ПУНКТІВ 1–4
ТА ОБИРАЙТЕ
“НЕНАВИСНИЦЬКИЙ
ТА ОБРАЗЛИВИЙ
КОНТЕНТ”

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ОДИН ІЗ
ВАРІАНТІВ
ПОРУШЕННЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 3
З'ЯВЛЯЄТЬСЯ
ВІДПОВІДНЕ ВІКНО,
ДЕ ВИ ОБИРАЄТЕ
ПРОМІЖОК ЧАСУ ТА
ВИКЛАДАЄТЕ СУТЬ
ПОРУШЕННЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 4
НАТИСКАЙТЕ
"ПОСКАРЖИТИСЯ"
ТА НАДСИЛАЙТЕ
СКАРГУ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

СКАРГА НА
КАНАЛ

ДОДАТОК 2

КРОК 1
ПЕРЕЙДІТЬ НА
КАНАЛ, ЯКИЙ
ПОРУШУЄ ВАШІ
ПРАВА

КРОК 2
ПЕРЕЙДІТЬ ДО
РОЗДІЛУ
"ПРО КАНАЛ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 3
НАТИСНІТЬ НА
ПРАПОРЕЦЬ ТА
ОБЕРІТЬ
“ПОВІДОМИТИ ПРО
КОРИСТУВАЧА”

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 4
ЗАЗНАЧТЕ, ЩО
САМЕ ПОРУШУЄ
ЦЕЙ КАНАЛ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 5
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАННЯ СКАРГИ

ДАЛІ НАТИСНІТЬ
"ПРОДОВЖИТИ" ТА
ПЕРЕХОДЬТЕ ДО
НАСТУПНИХ ДІЙ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 6
ВІДПОВІДІ НА
ТИПОВІ ПИТАННЯ
Відповідаєте на
питання та маєте
можливість
ознайомитися з
типовими
ситуаціями
порушень
конфіденційності

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 7
ОБИРАЄТЕ ЯКА
ОСОБИСТА
ІНФОРМАЦІЯ
ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 8
ВІДПОВІДНО ДО
ВАШОГО ВИБОРУ
ВИ ПОТРАПИТЕ НА
СТОРІНКУ ФОРМИ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
СКАРГИ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

ДОДАТОК 2

КРОК 9
ЗАПОВНІТЬ СКАРГУ
ТА НАДІШЛІТЬ ЇЇ

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ 2021 р.

