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Реалізовані заходи: 
 

Моніторинг та адвокатування прав людини 

Адвокаційні кампанії УГСПЛ 
 

 Законопроект “Про дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, одним 
з ініціаторів ухвалення якого є УГСПЛ, буде розглянутий Верховною Радою 

Законопроект поставлено в порядок денний пленарного засідання ВРУ. Голосування за 
нього узгодили представники всіх “демократичних” фракцій парламенту. В зв’язку з тим, що 
16 вересня голосування не відбулось, розгляд перенесено на жовтень. 

 

 Відновлення соціальних стандартів матерям 

Продовжується збір підписів під петицією про повернення допомог для матерів 
http://www.petitions247.net/doglyad. Вже зібрано біля 4000 тисяч підписів. Також 
продовжується комунікація щодо конституційного подання від Уповноваженого ВР з прав 
людини. 

 

Стратегічний судовий захист 

Справи, які веде відділ стратегічних справ УГСПЛ 

 Протягом вересня 2014 року до Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) було 

подано 22 клопотання про застосування Правила 39 Регламенту ЄСПЛ, а саме 

встановлення місця знаходження осіб та їх звільнення з полону ЛНР та ДНР. У 12 справах 

були подані скарги до ЄСПЛ на порушення положень статей 3 (заборона катування ті 

іншого жорстокого поводження), 5 (свавільне позбавлення волі) та 13 (відсутність 

ефективних засобів правового захисту на територіях підконтрольних терористам ДНР, ЛНР 

та військовим Російської федерації) Європейської конвенції з прав людини та 

основоположних свобод. 

Розроблена стратегія надання юридичної допомоги 

 Були розроблені стратегії щодо надання юридичної допомоги особам, чиї майнові чи інші 
права були порушені в зоні АТО, у тому числі вимушеним переселенцям, учасникам АТО та 
особам, які постраждали від дій учасників АТО. 

Головне досягнення 

 2 жовтня Європейський Суд виніс рішення у справі «Тимошенко та інші проти України», яка 

підтримувалась УГСПЛ. Суд визнав порушення права на страйк працівників авіакомпанії 

через недоліки законодавства (стаття 11 Конвенції) 

(http://precedent.in.ua/index.php?id=1412331285) 

http://www.petitions247.net/doglyad
http://precedent.in.ua/index.php?id=1412331285
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Безкоштовна правова допомога  

 

Відкриття громадської приймальні УГСПЛ в Рівному 

 18 вересня відбулося офіційне відкриття приймальні УГСПЛ в м. Рівне 
(http://www.centre7.org.ua/?q=news/2284). 

Стажування юристів громадських приймалень УГСПЛ 

 18 вересня відбулися стажування юристів з новостворених приймалень з міст 
Дніпропетровська та Миколаєва в громадській приймальні м. Херсон. 

Продовження роботи над стратегією громадських приймалень УГСПЛ 

 1-2 жовтня відбулась зустріч керівників громадських приймалень, під час якої був 

розроблений драфт стратегії розвитку. 

 

Навчання  

Неформальна освіта і навчання для різних цільових аудиторій  

 9-10 вересня – програма «Розуміємо права людини» прийняла участь у публічній дискусії 

щодо стану розвитку освіти в сфері прав людини в Україні на Форумі «Нові орієнтири і 

завдання освіти в галузі прав людини за участі молоді в Україні», що проводив Центр 

громадянських свобод разом з Радою Європи і Міністерством соціальної політики.  

 14-15 вересня – тренери програми «Розуміємо права людини» провели тренінг 

«Планування та організація освітніх заходів з урахуванням потреб цільових аудиторій», 

що був організований Центром громадянських свобод та Проектом «Без кордонів».  

 29 вересня – 29 жовтня – проведений перший тренінг з підготовки моніторів 

Національного превентивного механізму в рамках пілотного курсу, що реалізується у 

співпраці з Секретаріатом Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, 

Міжнародний фонд «Відродження», громадська організація MART, Асоціація незалежних 

моніторів, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр інформації про права 

людини, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів. 

 4-8 жовтня – перший семінар в рамках міжнародного освітнього курсу «Посилення впливу 

журналістської спільноти в ситуації з дотриманням прав людини», що триватиме півтора 

року та складатиметься із тренінгів, дистанційних сесій та навчального візиту до Польщі і 

Чехії.  

Навчання для юристів, адвокатів, суддів 

http://www.centre7.org.ua/?q=news/2284
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 17-18 вересня –  семінар «Тренінг для тренерів» для підготовки суддів та юристів з різних 

регіонів України з методики викладання міжнародного права захисту прав мігрантів, 

біженців, не громадян, а також ВПО.  

 3-5 жовтня – вступний семінар для адвокатів в рамках курсу «Міжнародне право для 

захисту громадських інтересів» 

(http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html). Семінар відбувся за 

фінансової підтримки Європейської Комісії в рамках проекту “Civic campaign against torture 

and ill-treatment in Ukraine”. 

 

 

Заплановані заходи: 
 

Дослідження 

Адвокаційним відділом УГСПЛ заплановано проведення дослідження на тему  “Правова політика 
України в умовах гібридної війни на Сході”. 

 

Стратегічний судовий захист 

8 жовтня буде закінчена комунікація в ЄСПЛ у справі «Chernega and Others v. Ukraine» (свобода 
мирних зборів, обов’язок захищати демонстрантів).  

 

Навчання 

Неформальна освіта і навчання для різних цільових аудиторій  

 протягом жовтня відбудуться заходи пілотного курсу з підготовки моніторів Національного 

превентивного механізму, під час яких його учасники візьмуть участь у візитах НПМ в якості 

стажерів та складуть іспит щоб бути рекомендованими для участі в роботі НПМ в якості 

моніторів. 

 

Навчання для юристів, адвокатів, суддів 

 10 жовтня – круглий стіл з обговоренням проблемних питань міграційної системи у 

контексті Угоди про асоціацію з ЄС та процесу лібералізації візового режиму ЄС для 

України (організатор – ВБФ «Право на захист», в рамках проекту «Адвокація та підвищення 

спроможності Уряду в сфері міграції» за фінансування Європейської Комісії).  

 24-26 жовтня – вступний семінар для адвокатів в рамках курсу «Міжнародне право для 

захисту громадських інтересів» 

http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html
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(http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html) (друга група адвокатів).  

Семінар відбудеться за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в 

рамках програми УГСПЛ «Права людини в дії» 

(http://helsinki.org.ua/index.php?id=1410517940). 

 протягом жовтня – завершення дистанційного навчання «тренінг для тренерів» для 

адвокатів в рамках проекту «Адвокація та підвищення спроможності Уряду в сфері 

міграції» (відбір тренерів, остаточне узгодження плану-графіка семінарів для юристів, 

суддів і співробітників міграційних служб).  

 протягом жовтня – підготовка до міжнародного заходу Мережі Будинків прав людини в 

Чернігові та Києві (http://humanrightshouse.org/).   

 

 

Головні події в сфері прав людини 
 

Відсутність реакції влади на порушення прав людини в зоні АТО 

УГСПЛ вважає, що влада не надає належної уваги та реакції на масові порушення прав людини на 
окупованих територіях і в зоні АТО (окрім питання звільнення заручників). 

 

Серйозні порушення прав людини в Законі “Про очищення влади” 

Ухвалення закону “Про очищення влади” створює загрози політичних переслідувань і 
дискримінації, порушує право на приватність та захист персональних даних, не відповідає 
міжнародним стандартам (див. сайт Харківської правозахисної групи «Чотири причини для 
застосування вето щодо Закону «Про очищення влади» http://khpg.org/index.php?id=1412527295). 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________ 
 
Цій дайджест  було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає 
погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу 
понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, 

http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1410517940
http://humanrightshouse.org/
http://khpg.org/index.php?id=1412527295
http://www.usaid.gov/
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демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., 
Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на 
суму 1,8 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна 
отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov  
та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine 
 

 
Редактор дайджесту: Марина Говорухіна, PR-менеджер УГСПЛ 
 
Програма «Права людини в дії», контактна інформація: 

Аркадій Бущенко, керівник проекту (arkadiy.bushchenko@gmail.com) 
Ольга Чуєва, заступник керівника проекту (olga.chueva@gmail.com) 
Українська Гельсінська спілка з прав людини  
вул. Фролівська 3/34, Київ, Україна 
Тел.: 044-417-41-18, веб-сайт: http://helsinki.org.ua/  
 

 

http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:arkadiy.bushchenko@gmail.com
mailto:olga.chueva@gmail.com
http://helsinki.org.ua/

