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Реалізовані заходи: 
 

Моніторинг та адвокатування прав людини 
 

Адвокаційна діяльність 
 

Вимога прийняти новий порядок в’їзду в Крим  

3 серпня 2015 року відбулася прес-конференція на тему «Правозахисники вимагають змінити 
новий порядок в’їзду в Крим». 

Мова йшла про проблеми, які виявилися за два місяці дії нового порядку в’їзду в Крим. Чому 
півострів став «закордоном» для українських громадян з дітьми? Навіщо обмежили 
можливості іноземних журналістів показувати Крим зсередини? Чому правозахисники і 
адвокати більше не можуть працювати в Криму? Яка практика Європейського суду з прав 
людини щодо регулювання в’їзду та виїзду з окупованих територій?  

Правозахисники також розповіли про ініційований ними судовий процес з оскарження нового 
порядку та запропонували власне бачення, як врегулювати в`їзд до Криму та виїзд з території 
півострова. 

Підсумкові матеріали та відео з прес-конференції доступні за посиланням.  

 

Спільний круглий стіл щодо Криму, організований Мінюстом та УГСПЛ 

4 серпня 2015 року в Міністерстві юстиції України відбувся круглий стіл на тему «Проблеми 
забезпечення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста 
Севастополь», організований Мін’юстом спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав 
людини (далі – УГСПЛ) з ініціативи Спілки та партнерських правозахисних організацій в 
рамках програми USAID «Права людини в дії». 

У заході взяли участь міністр юстиції України Павло Петренко, перший заступник міністра 
юстиції Наталія Севостьянова, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, голова Меджлісу 
кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також представники державних органів і 
громадських організацій.  

На круглому столі обговорювалися питання порядку в’їзду і виїзду з Криму, проблеми 
визнання актів цивільного стану, надання адміністративних та нотаріальних послуг на 
адміністративному кордоні з Кримом. Були запропоновані конкретні шляхи щодо 
врегулювання виниклих розбіжностей. Даний захід вперше проводився у відкритому форматі і 
привернув велику увагу українських ЗМІ, зокрема на ньому були присутні і вели зйомку 
представники 14-ти телеканалів. У зв’язку з великою зацікавленістю ЗМІ у висвітленні даної 
теми в рамках круглого столу був експромтом організований прес-брифінг за участю Павла 
Петренка та Рефата Чубарова.  

Міністерство юстиції України максимально позитивно оцінило досвід проведення подібних 
спільних заходів у відкритому форматі і анонсувало висвітлення подальшої діяльності в 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/1771584
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
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подібному ключі. Головним результатом круглого столу стало створення при Міністерстві 
юстиції постійно діючої робочої групи з розробки нормативних актів, що стосуються 
забезпечення прав людини на окупованих територіях, що включає представників Мінюсту, 
експертів УГСПЛ та партнерських організацій, а також представників Меджлісу. 

 

Кому вигідний закон «про безвідповідальність» Нацбанку1? 

19 серпня 2015 року було організовано прес-конференцію на наведеною темою. 
Дискримінаційна постанова НБУ про визнання українців з кримською пропискою 
«нерезидентами» досі псує життя тисячам людей. Спроба вирішити ситуацію в суді поки не 
принесла результатів. Народні ж депутати роблять все можливе, аби Нацбанк не поніс 
відповідальності за очевидні порушення прав людини, для чого, навіть, був прийнятий 
відповідний закон. 

Правозахисники розглядали такі гострі питання як: Кому вигідно, аби кримчани залишились 
«нерезидентами»? Яка позиція судової влади щодо дискримінаційних дій Нацбанку? Як на 
сторону кримчан став Пленум Верховного суду України? Чим загрожує закон «про безкарність 
НБУ» звичайним українцям? 

 

Моніторинг та аналітична діяльність  
 

Моніторинговий візит за тематикою «Проблеми насильства за ознакою статі в зоні 
конфлікту» 

11 серпня 2015 року програма USAID «Права людини в дії» здійснила моніторинговий візит 
до м. Краматорськ спільно з «Інформаційно-консультативним жіночим центром» з метою 
збору даних щодо ґендерно-обумовленого насильства в зоні конфлікту та пост-конфліктний 
період для узагальнення інформації, надання рекомендацій відповідним структурам та захисту 
потерпілих.  

 

Опубліковано низку аналітичних досліджень УГСПЛ 

 Англомовне видання доповіді «Права осіб із проблемами психічного здоров’я: 
відповідність національного законодавства міжнародним стандартам. Контекст 
дотримання прав людини у психоневрологічних інтернатах» в рамках програми USAID 
«Права людини в дії». Ця доповідь вже використовувалася для представлення позиції 
УГСПЛ під час засідання Комітету ООН з прав інвалідів 18 серпня 2015 року. 

 Дослідження «Війна і права людини» (українською мовою) з наданням аналізу проблем та 
розроблених рекомендацій, які, як ми сподіваємося, допоможуть органам влади у 
вирішенні суто практичних питань, що стосуються життя та безпеки сотень тисяч людей. 

 Дослідження «Проблеми дотримання прав професійних спілок у контексті права на 
свободу асоціацій» (українською мовою), яке присвячене комплексному аналізу 
дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій. 

                                                           
1
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності 

Національного банку України» 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
http://helsinki.org.ua/en/index.php?id=1439444424
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1439184801
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1439190514
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В серпні також відбулось формування першої версії проміжного альтернативного звіту для 
Універсального Періодичного огляду до Комітету ООН з прав людини. Триває підготовка 
електронного макету піврічного дайджесту «Права людини в Україні 2015». 

 

Результати впровадження проекту «Моніторинг та адвокація ефективного виконання 
рішень міжнародних інстанцій в Україні»  

Протягом серпня підведено остаточні підсумки проекту «Моніторинг та адвокація ефективного 
виконання рішень міжнародних інстанцій в Україні», якій впроваджувався УГСПЛ з листопада 
2014 до  липня 2015 року за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Проект 
мав на меті забезпечення права на справедливий суд шляхом покращення законодавства та 
практики виконання судових рішень міжнародних інституцій з впровадженням відповідних 
інституційних механізмів. 

Протягом його впровадження було досліджено проблему виконання Україною міжнародних 
судових рішень, зроблено висновки щодо впровадження відповідних інституційних механізмів 
для покращення законодавства та практики їхнього виконання, поінформовані відповідні 
структури Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ), привернуто увагу до цього питання та підвищено рівень обізнаності 
українського суспільства з адвокатуванням відповідних законів та використанням існуючих 
правових механізмів. 

Розпочату діяльність продовжено й після закінчення проекту: УГСПЛ та її партнери, які мають 
досвід у координації мережевих проектів, просуватимуть впровадження судової реформи. Так, 
результати проекту будуть використані при моніторингу дотримання прав людини, аналізу 
ситуації з правами людини в Україні, а також у інших проектах, які виконуватиме Спілка. 
Відбуватиметься постійний моніторинг виконання рішень ЄСПЛ та інших міжнародних 
інстанцій, аналіз та вдосконалення шляхом запровадження ініціатив неурядових організацій; 
продовжиться підтримка стратегічних судових справ. Також УГСПЛ здійснюватиме 
громадський контроль реформування системи виконання міжнародних судових рішень. 

 
 
 

Стратегічний судовий захист 
 

Захист економічних прав та інтересів мешканців регіонів, які тимчасово не підконтрольні 
Україні 

В роботі проекту УГСПЛ Prisoners of War UA Project знаходиться близько 185 справ. У серпні 
було звільнено з полону одного з клієнтів. Зараз триває робота по більш ніж десяти справам. 
Двох з клієнтів було взято в полон в Луганській області, вони входили до складу екіпажу танку 
разом з Надією Савченко. Також клієнтами УГСПЛ стали родичи одного з померлих кіборгів.  

 

Було підготовлено та направлено Правило 39 до ЄСПЛ з проханням вжити термінових заходів 
для зупинення процедури екстрадиції особи до Білорусі, оскільки там на нього очікує тюремне 
ув’язнення та тортури через його політичні погляди.  
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Також Центром стратегічних справ УГСПЛ було підготовлено та направлено скаргу за 
статтями 3 (тортури) та 13 (відсутність ефективного засобу правового захисту). Заявник по цій 
справі був потерпілим в ДТП, його десять років тому збило маршрутне таксі, але й досі триває 
розслідування. Більше того, по вказаній справі так і не біло проведено судово-медичну 
експертизу, яка є однією з основних слідчих дій в такого роду справах.  

 

Відправлено повідомлення до Комітету Міністрів Ради Європи щодо невиконання державою 
своїх зобов’язань за рішенням Європейського суду з прав людини по справі Нечипорук та 
Йонкало проти України. Зокрема, державні органи, а саме прокуратура, не проводять 
ефективного розслідування фактів незаконного позбавлення свободи та застосування тортур 
до пана Нечипорука. Правозахисники  переконані, що це відбувається через те, що винними у 
вчинені злочину є працівники міліції. Держава не виконує своїх зобов’язань щодо виконання 
заходів індивідуального характеру та зухвало ігнорує висновки викладені в рішенні 
Європейського суду. 

 
 
Пропонуємо вашій увазі низку публікацій Центру стратегічних судових справ за серпень 2015 року: 

(1) Серія історій успіху випускників першого освітнього курсу Програми Мережі 
Будинків прав людини в Україні 2013 року: 

Історія перша – Катерина Галенко: «Аркадій Бущенко – справжній гуру у зверненнях до 
ЄСПЛ» – http://precedent.in.ua/index.php?id=1438347884. 

Історія друга – Дмитро Жарий: «Навчання у Мережі Будинків прав людини та УГСПЛ дуже 
допомогло мені в роботі» (10.08.2015) – http://precedent.in.ua/index.php?id=1439238257. 

Історія третя – Олександр Заруцький: «У правозахисті мене приваблює більша міра 
відповідальності» (14.08.2015) – http://precedent.in.ua/index.php?id=1439581674. 

Історія четверта – Дмитро Гудима: від Санта-Барбари до ЄСПЛ (27.08.2015) – 
http://precedent.in.ua/index.php?id=1440660175. 

Програма Мережі Будинків прав людини «Міжнародне право для захисту громадських 
інтересів. Дистанційне навчання адвокатів правам людини» почала впроваджуватися в 
Україні УГСПЛ з 2012 року. Наразі вже 375 правозахисників, адвокатів та юристів з 6 країн 
пройшли навчання за цією програмою. ЇЇ випускники – це успішні юристи, які захищають 
права не лише українців, але й громадян інших країн. 

 

(2) Інше: 

Твітер-трансляція судового засідання за участю адвоката Олександра Заруцького щодо 
колишнього ув’язненого з Криму, який зараз воює в АТО (10.08.2015) –
https://twitter.com/PrecedentinUA?ref_src=twsrc%5Etfw. 

«Полонені та заручники можуть отримати від Росії десятки тисяч доларів компенсації», –
правозахисник (20.08.2015) (подкаст на Громадському Радіо про Prisoners of war UA 
project) – http://precedent.in.ua/index.php?id=1440090133. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/974_683
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/974_683
http://precedent.in.ua/index.php?id=1438347884
http://precedent.in.ua/index.php?id=1439238257
http://precedent.in.ua/index.php?id=1439581674
http://precedent.in.ua/index.php?id=1440660175
http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html
http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html
https://twitter.com/PrecedentinUA?ref_src=twsrc%5Etfw
http://precedent.in.ua/index.php?id=1440090133
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Правозахисники стурбовані: расизм, нетерпимість та злочини на ґрунті ненависті стали 
повсякденним явищем в Україні (21.08.2015) (подкаст на Громадському Радіо про роботу 
Центру стратегічних справ УГСЛП) – http://precedent.in.ua/index.php?id=1440185186. 

 

(3) На сайті УГСПЛ: 

 Мешканців населених пунктів, де нещодавно велись бойові дії, позбавляють компенсацій: 

Мешканцям селища Виноградного Донецької області призупинено виплати для 
тимчасово переміщених осіб. А все тому, що Маріупольська міська рада змінила 
адміністративні кордони міста Маріуполь, включивши до них нові території, зокрема, і 
селище Виноградне. Відповідно – мешканців населеного пункту наразі позбавляють 
статусу вимушених переселенців та відповідних грошових виплат. 

 Недобросовісний сусід намагався відсудити у літньої жінки земельну ділянку: 

Правозахисники допомогли літній жінці захистити її право на володіння земельною 
ділянкою, яку вона отримала у спадок від своєї матері. Непорядний сусід намагався 
через суд позбавити жінку спадку. 

 Верховний Суд визнав, що Нацбанк перевищив повноваження, дискримінуючи кримчан: 

Понад 10 місяців правозахисники з Регіонального центру прав людини за підтримки 
УГСПЛ, намагаються довести в суді, що Нацбанк дискримінує кримчан. Їх визнали 
нерезидентами та обмежили доступ до банківських послуг. І нарешті пленум 
Верховного Суду України підтвердив очевидні речі: НБУ не мав повноважень цього 
робити 

 Правоохоронці зухвало ігнорують злочини на ґрунті ненависті: 

На чоловіка напали та жорстоко знущалися над ним тільки тому, що вважали його 
гомосексуалом. Заяви постраждалого правоохоронці проігнорували. Кримінальне 
провадження було відкрито тільки після втручання правозахисників. 

 Завдяки подрузі судді куп’янський мажор уникнув покарання за смертельне ДТП: 

Пройшло 14 років з дня трагедії, проте винного у загибелі людей все ще не покарано. 

 

В серпні Центром стратегічних справ УГСПЛ було підтримано 15 справ. Пропонуємо вам опис 
декількох найбільш цікавих з них: 

 У 2013 році особу було засуджено до 14 років позбавлення волі. Апеляційна скарга досі не 
розглянута оскільки матеріали справи залишились на території не підконтрольній Україні. 

 Особа вже три роки перебуває на підписці про невиїзд, розслідування триває суто 
формально та затягується, аби не дати змоги особі звернутися до суду з позовом про 
відшкодування шкоди, завданої незаконним засудженням. 

 Особа, яка є військовослужбовцем, отримала смертельне поранення, за даними свідків, від 
заступника командира батальйону. Розслідування не проводиться, жодні слідчі дії не 
вчиняються. 

 

http://precedent.in.ua/index.php?id=1440185186
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1441005803
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1440959444
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1440073786
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1439544112
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1438589973
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УГСПЛ пропонує юридичну допомогу жертвам насильства під ВРУ  

УГСПЛ пропонує безкоштовний юридичний захист всім постраждалим від злочинів радикалів 
на мітингу біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року. Організація запевняє, що зможе 
допомогти покарати злочинців та отримати грошову компенсацію за рішенням Європейського 
Суду з прав людини у Стразбурзі.  

 

 
 

Безкоштовна правова допомога  
 

Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги 
та проведення інформаційно-просвітніх заходів в галузі прав людини.  

 

Нагадуємо, що юристи УГСПЛ надають безоплатні юридичні консультації 
переселенцям з окупованого Криму та зони АТО в офісі Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини (вул. Інститутська, 21/8, станція метро Хрещатик, понеділок та середа, 
14-19.00). Проект реалізується завдяки Ресурсному центру допомоги вимушеним 
переселенцям, офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини та Sida. Телефони гарячої лінії 
Ресурсного центру: 044-364-3734 (Київ, міський), 095-377-7014 (MTC), 068-985-1800 (Kyivstar), 
093-164-7885 (Life).  

Юристам приймальні вдалося допомогти близько тисячі особам. Найбільш розповсюдженою 
проблемою, з якою звертаються переселенці зі Сходу України останнім часом, є компенсація 
шкоди, завданої майну та здоров’ю в зоні проведення АТО. Ця проблема поки що в стадії 
пошуку її ефективного рішення. Докладніша інформація доступна за посиланням – 
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1439458591.  

 
 

 

Навчання в сфері захисту та просування прав людини 
 

Неформальна освіта і навчання для різних цільових аудиторій 
 

Стажування представників правозахисного руху 

З 28 липня по 7 серпня 2015 року програма USAID «Права людини в дії» організувала 
стажування представника ХОМГО “Молодіжний центр регіонального розвитку” (м. Херсон) на 
базі однієї з успішних правозахисних та освітніх громадських організацій з Криму – Центр 
громадянської просвіти «Альменда», яка ще є засновницею Освітнього Дому Прав Людини в 
Чернігові (ОДПЛ-Чернігів). 

Мета стажування – отримання практичних знань, вмінь та навичок щодо розробки 
індивідуальних та групових освітніх програм для активістів з основ інформаційної безпеки та 
гігієни. Стажер вивчав слабкі місця та ключові виклики безпеки, які виникають у 
правозахисників, активістів, організацій громадянського суспільства; зміг детально 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1441041449
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
http://www.sida.se/english/
http://www.sida.se/english/
http://www.sida.se/english/
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1439458591
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
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проаналізувати існуюче програмне забезпечення (зокрема, Martus, Iwitness, Cameringo та 
OpenEvSys), яке може стати у нагоді документаторам та моніторам. Також розроблено 
концепцію різноступеневої програмі навчання представників цільових груп інформаційній 
безпеці та гігієні. Складено проект моделі проведення аудиту організації та її персоналу щодо 
проблем, які можуть виникати у сфері інформаційної безпеки. 

 

Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів ромських громад 

15-21 серпня 2015 року у ОДПЛ-Чернігів стартувала ІІ Всеукраїнська школа з прав людини 
для молодих активістів ромських громад. Це базовий курс, орієнтований на молодих ромів – 
діючих і потенційних представників національних громад, а також активістів громадських 
об’єднань з різних регіонів України. Школа організована громадською організацією «МАРТ» за 
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і проходить в рамках плану дій 
Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Освітня програма Школи 
включала спеціальні теми на зразок геноциду ромів у ІІ Світовій війні, міжкультурного 
взаєморозуміння як необхідну умову поваги до прав людини та мирного співіснування та 
способів протидії дискримінації, а також загальні теми – філософія та еволюція прав людини, 
національні та міжнародні механізми захисту прав тощо. Після закінчення школи біля десяти 
кращих випускників зможуть пройти стажування на базі правозахисних організацій України 
включно з УГСПЛ. 

 

Підготовка до проведення інтерактивних кінопереглядів документальних фільмів Docudays 

21-23 серпня 2015 року на базі ОДПЛ-Чернігів пройшов спеціалізований семінар для 
підготовки керівників шкільних кіноклубів, а також Євроклубів України щодо проведення 
інтерактивних кінопереглядів документальних фільмів Docudays. До програми увійшли теми 
базового курсу з прав людини. Також ішлося про організацію і проведення заходів медіа-
просвіти з прав людини із використанням документальних фільмів фестивалю Docudays.UA.  

Семінар відбувся у рамках проекту «Кампанія за права людини в Україні з використанням 
інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA» 
та проекту «Права людини понад усе» за фінансової підтримки Департаменту закордонних 
справ, торгівлі і розвитку уряду Канади (DFATD). 

 

Тренінг для тренерів, які працюють на захист прав та інтересів дітей і молоді груп ризику 

З 25 по 29 серпня 2015 року у Києві пройшов тренінг для тренерів для групи соціальних 
педагогів, громадських активістів, юристів і психологів, які працюють на захист прав та 
інтересів дітей і молоді груп ризику, та проходять навчання на курсі «Захист та забезпечення 
прав дітей та молоді групи ризику». 

Тренінг відбувся у рамках проекту «Захист та забезпечення прав дітей та молоді групи 
ризику», що реалізує ГО «Центр інформації про права людини» за підтримки Міжнародного 
благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) у 
співпраці з Міжнародною школою прав людини і громадських дій та ОДПЛ-Чернігів. Проект 
реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства 
Нідерланди. 

http://docudays.org.ua/
http://docudays.org.ua/
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Підведено підсумки проекту «Громадські дії на підтримку Криму та сходу України» 

Проект, який реалізовувався ОДПЛ-Чернігів при сприянні Національного фонду на підтримку 
демократії (NED), надавав міні-гранти громадським організаціям та ініціативним групам з 
різних куточків України. Так, в рамках цих міні-грантів впродовж півроку було проведено 7 
круглих столів, 5 робочих експертних зустрічей, 3 публічні заходи, 37 різноманітних навчань та 
тренінгів, надавались консультації юристів та психологів, організовано одну телефонну лінію 
для надання консультацій. За попередніми підрахунками безпосередніми учасниками заходів 
стали близько 900 осіб у всіх регіонах України. Проектом розроблено та поширено широкий 
спектр освітніх та просвітницьких матеріалів, зокрема два посібники, шість тисяч буклетів та 
більше десяти тисяч інформаційних флаерів.  

Сам проект та заходи, які впроваджувалися під час його реалізації, отримав широке 
висвітлення у ЗМІ: близько 150 матеріалів, у тому числі всеукраїнські та урядові видання 
(«Голос України», «Урядовий кур’єр»), центральні телеканали («5 канал», «1+1» та «ICTV»). 
Аудиторія, охоплена телебаченням – більше 5 мільйонів осіб.  

У результаті виконання міні-проектів створено два центри: один – по допомозі учасникам АТО 
та їх сім’ям, інший – по допомозі внутрішньо переміщеним особам; інформаційно оформлено 
два тролейбуси, що регулярно курсують Северодонецьком; поширено посібник про доступ до 
води в умовах надзвичайних ситуацій; понад сорок засуджених осіб, які не мали паспорта і є 
родом з окупованого Криму, отримали українські паспорти; розпочато діалог із владою щодо 
безпеки уразливих верств населення – ромів; поширено інформацію про самостійне 
розпізнавання пропаганди та методи протидії їй.  

У результаті успішних дій вирішено продовжити підтримку п’яти із семи ініціатив після 
завершення фінансування в рамках проекту. 

 

 

 

 

 
 

Головні події в сфері прав людини: 
 

Президент підписав Указ «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

Указом Президента України № 501/2015 від 25 серпня 2015 року затверджується Національна 
стратегія у сфері прав людини та даються доручення Кабінету Міністрів України щодо 
розробки у тримісячний строк Плану дій щодо реалізації Національної стратегії на період до 
2020 року та залучення представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених і 
міжнародних експертів до цієї роботи. 

«Події Революції гідності засвідчили незворотне прагнення українського народу до побудови 
правової та демократичної держави, в якій гарантуються та забезпечуються права і 

http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
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свободи людини. В умовах тимчасової окупації частини території України та військової 
агресії Російської Федерації в окремих районах Донецької і Луганської областей проблема 
захисту прав і свобод людини постає особливо гостро. У кризовій ситуації ризики 
непропорційного обмеження прав і свобод людини зростають, що потребує особливого 
контролю з боку суспільства», – йдеться в Стратегії. Нагадаємо, що Українська Гельсінська 
спілка з прав людини була одним з ініціаторів та авторів цього документу; робота велася 
спільно з Секретаріатом уповноваженого ВРУ з справ людини за підтримки Проекту USAID 
«Права людини в дії». 

Прес-конференція з нагоди підписання Указу доступна за цим посиланням. 

 

Підписання Президентом України пакету законів про національну Поліцію  

Реформа МВС України в серпні 2015 року набула вирішальної фази – Президент України 
підписав три з чотирьох законів прийнятих Парламентом по реформі МВС, у тому числі, закон 
«Про національну поліцію». Четвертий закон «Про органи внутрішніх справ» президент 
ветував. 

 

Становлення патрульної поліції України  

23 та 25 серпня 2015 року розпочала роботу патрульна Поліція України у містах Львів та 
Одеса. У Львові присягу прийняли 400 нових поліцейських. В Одесі – 392. Всі співробітники 
були відібрані за новими стандартами і отримали абсолютно нове матеріально-технічне 
забезпечення. Є всі підстави вважати, що успіх Київської патрульної поліції буде продовжений 
і в цих містах. За підсумками соцопитувань, проведених у столиці України в другій половині 
серпня, з’ясувалося, що на сьогоднішній день (після півторамісячної роботи) нова патрульна 
поліція заробила собі довіру 80% городян, що є безпрецедентним успіхом для України. 
Нагадаємо, що попередній рейтинг міліції піврічної давнини не перевищував 4% довіри. 
Підготовка до запуску патрульної поліції в Харкові, Дніпропетровську, Луцьку, Миколаєві та 
Ужгороді йде повним ходом. Також в найближчі місяці планується збільшення штату поліції 
Львова та Одеси в два рази. 

 

Портал «Правовий простір» запрошує скористатися безкоштовною онлайн консультацією 
юриста 

Саме так зробили майже 1200 жителів України, які звернулись у чат порталу «Правовий 
простір». Особливість он-лайн консультування – це живе спілкування з фахівцями різних 
галузей права: надійшло запитання, і в режимі реального часу громадянин отримує відповідь. 
Оперативно та фахово. 

Скористатися послугою дуже просто: юристи Мережі Центрів правової інформації та 
консультацій працюють п’ять днів на тиждень, з понеділка до п’ятниці включно, з 10.00 до 
16.00. Чат на «Правовому Просторі» діє з лютого минулого року за підтримки Міжнародного 
Фонду «Відродження». Цей сервіс доступний і на порталі, і в його мобільній версії – тобто, 
достатньо мати комп’ютер чи смартфон, Інтернет і, власне, потребу в безоплатній правовій 
допомозі. 

http://magnolia-tv.com/video-news/2015-08-28/61563-prezident-ukra-ni-p-dpisav-nats-onalnu-strateg-yu-z-prav-lyudini-v-deo
http://legalspace.org/
http://legalspace.org/
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Для довідки: «Правовий простір» – це спеціалізований портал, створений задля 
поширення правових знань, розвитку правових практик, сприяння діяльності державних і 
недержавних організацій, що надають правову допомогу особам, які належать до бідних та 
вразливих верств населення. «Правовий простір» є також унікальною комунікаційною 
платформою, що надає можливість на безоплатній основі отримати правову інформацію, 
консультацію юристів в режимі он-лайн та взяти участь у навчальних програмах наших 
партнерів. 

Партнери порталу: Мережа центрів правової інформації та консультацій, Координаційний 
Центр з надання правової допомоги, Українська Фундація правової допомоги, Українська 
Гельсінська Спілка з прав людини. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
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, 
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 USAID «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/ 
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