Річний звіт про діяльність
Української Гельсінської спілки
з прав людини
у 2006 році
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Загальна інформація про організацію
«Чи може одна людина бути правою, коли весь
світ впевнений у своїй правоті?»
Р. Бредбері
19 листопада 2006 року під час урочистостей,
присвячених 30-річчю з дня створення Української групи
сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ), Українська
Гельсінська спілка з прав людини знову отримала змогу
пишатися своїми попередниками й відчувати себе
продовжувачами їхньої справи.
Мабуть, запитання, що поставив Рей Бредбері,
поставили собі 9 листопада 1976 року й десять громадян
України, які стали відкрито протидіяти гігантській
комуністичній машині та боротися за свободу людини та
українські національні права. Ними були засновники
Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Не
дивлячись на складні часи, спілка поповнювалась новими
членами. Через арешти і суди пройшла 41 особа. Українська
Гельсінська Група стала частиною світового руху за
демократію. І серед мотивів, що примусили Генерального
секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова почати перебудову,
був, безперечно, і мотив поступки перед правозахисним
рухом.
У 1988 році УГГ була перетворена на Українську
Гельсінську Спілку (УГС), котра проте вже мала виразно
політичні, а не правозахисні функції. Зі складу УГС вийшли
засновники усіх національно-демократичних партій, а
більшість членів УГС заснували в 1990 році Українську
Республіканську Партію. Тоді УГС фактично припинила своє
існування. Щоби продовжити традицію неполітичного
правозахисного руху в Україні, 16 червня того ж року, з
ініціативи Оксани Мешко, був створений Український комітет
„Гельсінкі-90”, який проте так і залишився підрозділом
Всеукраїнського товариства політв'язнів та репресованих.
У 2000-2003 роках в Україні активізувалася робота по
створенню мережі правозахисних організацій. У 2003 році з
ініціативи Харківської правозахисної групи для координації
спільної діяльності правозахисників була утворена Рада
українських правозахисних організацій (РУПОР) з окремим
офісом у Києві. 1 квітня 2004 року, після Першого форуму
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правозахисних організацій „Моніторинг прав людини на
виборах”, що був організований РУПОРом, відбулися
установчі збори асоціації правозахисних організацій
„Українська Гельсінська спілка з прав людини” (УГСПЛ).
Розпочався новий етап у спільній роботі багатьох
правозахисних організацій. Одним із засновників УГСПЛ став
і Український комітет „Гельсінкі-90”.
Таким чином, УГСПЛ була створена шляхом
трансформації неформального об’єднання Ради українських
правозахисних організацій у асоціацію з 15 організаційпартнерів, що мають багаторічний досвід співпраці між
собою: Вінницька правозахисна група, Всеукраїнське
товариство політичних в’язнів і репресованих, Громадський
комітет захисту конституційних прав та свобод громадян (м.
Луганськ), Екологічний клуб „ЕОЛ” (Одеська область),
Інститут „Республіка” (м. Київ), Конгрес Національних Громад
України, Центр правових та політичних досліджень „СІМ” (м.
Львів), Громадська організація „За професійну допомогу”
(Полтавська область), Севастопольська правозахисна група,
Харківська обласна спілка солдатських матерів, Харківська
правозахисна група, Херсонська міська асоціація журналістів
„Південь”, Херсонська обласна організація Комітету виборців
України, Центр досліджень регіональної політики (м. Суми),
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.
Згодом, у травні 2006 року членство в Спілці
розширилось до 23 організацій. На Загальних зборах
членами спілки стали: Асоціація "Громадські ініціативи" (м.
Кіровоград), Конотопське товариство споживачів і платників
податків "Гідність" (м. Конотоп Сумської області), Криворізьке
міське об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта"
імені Т.Шевченка, Луганське обласне відділення Комітету
виборців України, ММГО М’АРТ (Молодіжна АльтеРнаТива,
м. Чернігів), Одеська правозахисна група "Верітас", Сумське
міське
об’єднання
громадян
"Громадське
бюро
"Правозахист", Чортківська міська громадська організація
«Гельсінська ініціатива - ХХІ» (м. Чортків Тернопільська
область).
Завданнями
організації
стало
створення
організаційних можливостей для реалізації всеукраїнських
правозахисних проектів при збереженні самостійності
існуючих організацій; надання можливості здійснювати ними
як самостійну діяльність, так і брати участь у реалізації
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всеукраїнських проектів новоствореної організації; залучення
до співпраці іноземних та міжнародних організацій;
інституціоналізація правозахисного руху.
Офіційна реєстрація УГСПЛ відбулась 30 червня 2004
року, а фактично Спілка почала працювати із серпня 2004
року. З жовтня 2004 року УГСПЛ стала асоційованим членом
Міжнародної Гельсінської Федерації з прав людини, а з
листопада 2006 року - повноправним членом цієї
міжнародної правозахисної організації, що об’єднує понад 40
Гельсінських комітетів різних країн.
Спілка здійснює такі основні напрями діяльності:
•
здійснення постійного моніторингу дотримання
прав людини та основних свобод в Україні й інформування
про факти порушень прав і свобод;
захист прав людини та основних свобод у судах,
органах державної влади та місцевого самоврядування,
надання правової допомоги особам у захисті своїх прав і
свобод;
•

здійснення досліджень з прав людини та основних
свобод, у тому числі, постійний моніторинг проектів законів
та інших правових актів, а також підготовка та лобіювання
власних законодавчих пропозицій;
•

проведення освітніх заходів і кампаній, семінарів,
тренінгів, конференцій тощо з окремих категорій прав;
•

сприяння розвитку мережі правозахисних
організацій, розробляння спільної стратегії захисту прав та
свобод враховуючи досвід найефективнішого впливу на
змінення ситуації з дотриманням прав людини.
•
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ:
Членами асоціації є 23 організації:
1. Асоціація "Громадські ініціативи" – м. Кіровоград http://www.monitoring.kr.ua
2. Вінницька правозахисна група – м. Вінниця
3. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і
репресованих (частиною якого є Український комітет
„Гельсінкі-90”) – м. Київ
4. Громадський комітет захисту конституційних прав та
свобод громадян - м. Луганськ
5. Екологічний клуб „ЕОЛ” - м. Южний Одеської області
- http://eol.org.ua
6. Інститут „Республіка” – м. Київ
7. Конгрес Національних Громад України (КНГУ) - м.
Київ - http://www.kngu.org
8. Конотопське товариство споживачів і платників
податків "Гідність" - м. Конотоп Сумської області
9. Криворізьке міське об’єднання Всеукраїнського
товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка – м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
10. Луганське обласне відділення Комітету виборців
України
11. Центр правових та політичних досліджень „СІМ” –
м. Львів
12. Міська громадська організація „За професійну
допомогу” – м. Комсомольськ Полтавської області http://www.iaps-ci.org
13. ММГО М’АРТ (Молодіжна АльтеРнаТива) –
м. Чернігів
14. Одеська правозахисна група "Верітас" - м. Одеса http://www.veritas.org.ua
15. Севастопольська правозахисна група
16. Сумське міське об’єднання громадян "Громадське
бюро "Правозахист" – м. Суми
17. Харківська обласна спілка солдатських матерів
18. Харківська правозахисна група - http://www.khpg.org
19. Херсонська міська асоціація журналістів „Південь”
20. Херсонська обласна організація Комітету виборців
України
21. Центр досліджень регіональної політики – м. Суми
22. Чернігівський громадський комітет захисту прав
людини - http://www.protection.org.ua
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23. Чортківська
міська
громадська
організація
«Гельсінська ініціатива-ХХІ» - м. Чортків Тернопільської
області
Правління Асоціації складається з представників
найвідоміших українських правозахисних організацій:
1. Євген Захаров
2. Сергій Буров
3. Олена Волочай
4. Микола Козирєв
5. Микола Коробко
6. Володимир Пономаренко
7. Олександр Степаненко
8. Алла Тютюнник
9. Володимир Чемерис

Голова Правління –
Євген Захаров

Виконавчий директор –
Володимир Яворський

До Спостережної Ради Спілки входять відомі діячі
правозахисного руху 60-х – 80-х років: Зиновій Антонюк,
Микола Горбаль, Йосип Зісельс, Василь Лісовий, Василь
Овсієнко, Євген Пронюк та Євген Сверстюк.
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Діяльність Української Гельсінської спілки з прав
людини у 2006 році
Відповідно до поставлених завдань Українська
Гельсінська спілка з прав людини поділяє свою
діяльність на наступні напрями:
1. Розвиток та підтримка правозахисного руху в
Україні
УГСПЛ
являє
собою
Всеукраїнську
асоціацію
громадських правозахисних організацій, метою якої є
сприяння практичному виконанню гуманітарних статей
Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих
на його розвиток міжнародних правових документів, а також
усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та
основних свобод. Тому розвиток правозахисного руху в
країні є надзвичайно важливим аспектом діяльності спілки.
Адже підтримка постійних партнерів та допомога в
становленні молодих правозахисних організацій є запорукою
розвитку правозахисту в Україні. Для цього УГСПЛ постійно
здійснює:
- різнобічну підтримку діяльності багатьох місцевих
правозахисних організацій;
- сприяння в створенні нових правозахисних
організацій;
- налагодження постійного обміну інформацією між
правозахисниками та співпраці між правозахисниками різних
регіонів;
- допомогу в організації та проведенні інформаційних
кампаній, прес-конференцій та поширенні інформації від
місцевих правозахисних організацій;
- організацію, проведення та участь у семінарах та
інших заходах з метою популяризації правозахисного руху.
У рамках цього напряму було здійснено низку заходів
та проведено ряд зустрічей, на яких було обговорено
ситуацію з дотриманням прав людини в Україні та
перспективами розвитку правозахисного руху. А саме:
20-21 травня пройшов третій Форум правозахисних
організацій „Дотримання прав людини в Україні: громадський
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аналіз державної політики». У форумі взяли участь 220
учасників: представники понад 70 правозахисних організацій,
міжнародні гості та журналісти. Під час засідання була
представлена Доповідь правозахисних організацій "Права
людини в Україні-2006". Захід відбувся за фінансової
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні та Міжнародного фонду „Відродження”.
17 жовтня був організований семінар "Громадські
організації та правозахисний рух в Україні" (м. ІваноФранківськ) За фінансової підтримки Інституту відкритого
суспільства (Будапешт).
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1161078900
9 грудня пройшла фокус-група щодо створення
уніфікованого
методичного
посібника,
який
буде
запропонований для використання в подальшій роботі
мережі організацій "Участь жінок у громадсько-політичному
житті". Під час фокус групи було обговорено всі технічні
сторони створення такого посібника. Координатором цієї
ініціативи виступає Алан Скурбаті, радник ООН з питань
прав людини.
Крім того, УГСПЛ продовжила діяльність електронних
форумів-розсилок
між
правозахисниками:
uhhrou@yahoogroups.com, ugspl@googlegroups.com.
2. Дослідницька та аналітична діяльність
Постійно здійснюється моніторинг дотримання прав
людини в Україні та підготовка звітів про дотримання прав
людини в Україні. У цьому аспекті УГСПЛ акцентує увагу не
лише на проблемах з правами людини в Україні в цілому, а й
на дотриманні прав людини в окремих регіонах.
УГСПЛ разом з іншими правозахисними організаціями
готує та видає щорічну Доповідь правозахисних організацій
про ситуацію з правами людини в країні. Доповідь включає в
себе аналіз законодавства, адміністративної практики та
фактів порушень понад 20 категорій прав і свобод. Доповідь
видається українською та англійською мовами й доступна в
електронному вигляді на вебсайті УГСПЛ та ХПГ
(www.khpg.org).
8

Крім того, УГСПЛ постійно готує інформацію щодо
дотримання прав і свобод в Україні для щорічної Доповіді
Міжнародної Гельсінської Федерації з прав людини щодо
дотримання прав людини в країнах ОБСЄ (доступно на
вебсайті МГФ: http://www.ihf-hr.org).
24 січня за результатами дослідження, хто володіє
найвплівовишімі засобами масової інформації, УГСПЛ
підготувала та оприлюднила прес-реліз «Хто володіє ефіром
– той володіє Україною?».
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1138097813
19
травня
під
час
прес-конференції
був
розповсюджений прес-реліз "Декучмізація не відбулася" та
була представлена чергова щорічна Доповідь українських
правозахисних організацій "Права людини в Україні - 2005".
Доповідь та захід були здійснені за фінансової підтримки
Міжнародного Фонду „Відродження” та Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1148047860
15
вересня
були
підготовлені
відповіді
до
порівняльного дослідження в рамках Ради Європи
"Appropriate implementation of the European Convention on
Human Rights in domestic law"
26 вересня відбувся круглий стіл, на якому Українська
Гельсінська спілка з прав людини презентувала результати
дослідження «Регіональні особливості дотримання прав і
свобод в Україні», яке проводилося протягом року в
співпраці з регіональними правозахисними організаціями за
фінансової підтримки Дирекції з питань розвитку та
співробітництва Швейцарії. Дослідження було спрямовано на
вироблення частини державної політики в сфері прав
людини з метою об’єднання країни та подолання її розподілу
на схід та захід. Дослідження, окрім аналізу фактів порушень
прав людини та основних свобод, містить рекомендації для
органів державної влади з метою покращити ситуацію.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1159277078
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3. Міжнародна діяльність
6 жовтня представники УГСПЛ взяли участь у щорічній
Нараді ОБСЄ з питань людського виміру (Варшава). У
рамках наради 6 жовтня був проведений круглий стіл
"Реформа правосуддя та забезпечення прав людини в
Україні", на якому були поширені письмові матеріали щодо
забезпечення права на свободу асоціацій, мирних зібрань, а
також відповідь Уряду України щодо депортації в лютому
2006 року 11 узбецьких біженців. Круглий стіл був
проведений спільно з МФ "Відродження", Національною
комісією
зі
зміцнення
демократії
та
утвердження
верховенства права, Міністерством юстиції України.
17 листопада на щорічній асамблеї Міжнародної
Гельсінської Федерації з прав людини УГСПЛ набула статусу
повноправного члена цієї міжнародної правозахисної
організації. Поїздка відбулася за підтримки Інституту
відкритого суспільства (Будапешт).
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1164122707
10 грудня відбулась зустріч з Комісаром Ради Європи з
прав людини. На зустрічі обговорювались основні проблеми
дотримання прав людини в Україні, а також про важливі
моменти, на котрі слід звернути свою увагу правозахисникам
під час зустрічей з органами державної влади.
Протягом року відбувалися численні зустрічі з
представниками міжнародних правозахисних організацій та
інших країн.
4. Захист жертв порушень прав людини
Надання консультацій громадянам: в офісі Спілки та
на сайті.
Надання консультацій громадянам в офісі УГСПЛ
здійснюється кваліфікованим адвокатом один раз на
тиждень. Крім того, УГСПЛ отримує десятки письмових
звернень від жертв порушень прав людини. У відповідях
надаються консультації щодо шляхів захисту порушеного
права чи здійснюються інші заходи для захисту порушених
прав.
Також юридичні консультації надаються на сайті в
онлайновому режимі, шляхом відповіді на запитання
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громадян у розділі «Питання правозахиснику». За 2006 рік
було надано 113 консультацій у цьому розділі.
УГСПЛ також бере участь у проектах розвитку
приймалень для громадян Україні, зокрема, у 2003-2006
роках Спілка брала участь у проекті Міжнародної
Гельсінської Федерації за права людини щодо розвитку
Громадських приймалень у Херсоні, Чернігові, Харкові, Києві
та Львові.
Фонд стратегічних справ. Захист прав людини
шляхом подання стратегічних справ до суду, тобто справ, які
спрямовані на зміну законодавства або правозастосовної
практики, що порушують права людини. З цією метою Спілка
заснувала «Фонд правового захисту жертв порушень прав
людини», яким передбачена оплата послуг адвокатів по
певним категоріям справ. Започаткований у жовтні 2004 року
проект підтримав багато справ з гарячих питань з прав
людини – право на вираження поглядів, свободу від
переслідування за політичні переконання, право власності,
право на інформацію тощо. Кількість справ взятих Фондом
до провадження – 16. З них по 12 справах досягнуто
позитивного для заявника результату. 3 справи знаходяться
на комунікації в Європейському суді, по одній справі
досягнута мирова угода, одна справа знаходиться на
розгляді в національному суді.
Будь-яка особа може звернутися до УГСПЛ та запитати
про умови надання адвокатської допомоги. Форма звернення
до Фонду УГСПЛ є довільною, але при цьому слід надіслати
копії основних матеріалів своєї справи (копії судових рішень,
позовних заяв тощо).
Фонд працює на основі Положення про Фонд правового
захисту жертв порушень прав людини та основних свобод .
Прикладом ефективної діяльності Фонду є Справа
щодо вилучення з лікарняних листків діагнозу особи і
забезпечення права на приватність (адвокат В. Якубенко,
Київ)
Справа щодо вилучення з лікарняних листків
діагнозу особи
Печерський районний суд м. Києва 25 липня 2006
року завершив розгляд адміністративного позову
Світлани Юріївни Побережець – лікаря анестезіолога11

реаніматолога МКЛ №2 м. Вінниці до Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та
соціальної політики України, Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
та Міністерства юстиції України про визнання
незаконним нормативно-правового акту – спільного
Наказу
адміністративних
відповідачів
«Про
затвердження зразка, технічного опису листка
непрацездатності
та
Інструкції
про
порядок
заповнення листка непрацездатності».
В
адміністративному
позові
Світлана
Побережець
ставила
питання
про
визнання
незаконною
вимоги
подавати
в
листкові
непрацездатності інформацію про діагноз особи та
код захворювання за Міжнародною Класифікацією
Хвороб, оскільки це порушує конституційні права
громадян України на приватність (конфіденційність
інформації про стан здоров’я особи).
Рішення Печерського районного суду м. Києва,
котрим позов було задоволено повністю, набуло
чинності 8 вересня 2006 року. Відповідачі не виявили
бажання оскаржити це рішення суду в апеляційному
порядку. З огляду на це вказувати лікарський діагноз у
лікарняних листках є незаконним.
У результаті усім лікарям України було
заборонено вказувати в листках непрацездатності
діагнози хворих людей. Таким чином, про те, чим
хворіла людина, не зможуть дізнатися на роботі.

Ознайомитись з іншими справами Фонду можна на
сайті УГСПЛ за адресою
http://helsinki.org.ua/index.php?r=10
5. Освіта з прав людини
УГСПЛ переконана – освіта з прав людини є запорукою
подолання правового нігілізму в країні, а також, спрямована
на виховання поваги до прав інших. Тому Спілка проводить
тренінги, семінари та конференції з метою навчання
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міжнародним стандартам прав і свобод, методикам захисту
прав людини.
Значною
мірою
підвищенню
поінформованості
населення про свої права сприяє інформаційний портал
УГСПЛ http://www.helsinki.org.ua. На сайті можна знайти
міжнародні документи з прав людини, щорічні доповіді
правозахисних організацій, рішення Європейського суду з
прав людини та іншу інформацію. Також на ресурсі щодня
можна знайти актуальні правозахисні новини як українські,
так і міжнародні.
26 січня Українська Гельсінська спілка з прав людини
разом з ГО „Центр досліджень регіональної політики” (м.
Суми) за фінансової підтримки Міжнародного фонду
„Відродження” провела тренінговий курс з питань головних
пріоритетів євро-інтеграційних процесів України у розрізі
Плану дій Україна - ЄС в сфері прав людини для державних
службовців
відділів
внутрішньої
політики
районних
адміністрацій Сумської області
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1138371036
10 лютого Українська Гельсінська спілка з прав людини
в Харкові спільно з Харківською правозахисною групою
провела черговий, другий тренінг з питань євроінтеграції для
державних службовців, що працюють у відділах внутрішньої
політики обласної та районних державних адміністрацій
www.helsinki.org.ua/index.php?id=1139835883
14 лютого Українська Гельсінська спілка з прав людини
(УГСПЛ) спільно з Чернігівським громадським комітетом
захисту прав людини (ЧГКЗПЛ) провели третій тренінговий
курс з питань головних пріоритетів євро-інтеграційних
процесів України у розрізі Плану дій Україна - ЄС в сфері
прав людини для державних службовців відділів внутрішньої
політики 23 районних адміністрацій та міськвиконкомів
Чернігівської області
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1140088708
28 березня Українська Гельсінська спілка з прав
людини
разом
з
Громадським
комітетом
захисту
конституційних прав і свобод громадян, м. Луганськ, за
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фінансової підтримки Міжнародного фонду „Відродження”,
провела четвертий тренінговий курс з питань головних
пріоритетів євро-інтеграційних процесів України в розрізі
Плану дій Україна - ЄС у сфері прав людини для державних
службовців
відділів
внутрішньої
політики
районних
адміністрацій
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1143640205
3 квітня Українська Гельсінська спілка з прав людини
разом із Севастопольською правозахисною групою за
фінансової підтримки Міжнародного фонду „Відродження”,
провели п'ятий тренінговий курс з питань головних
пріоритетів євро-інтеграційних процесів України в розрізі
Плану дій Україна - ЄС у сфері прав людини для державних
службовців
відділів
внутрішньої
політики
районних
адміністрацій м. Севастополь.
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1144257179
Тренінг для державних
службовців
м.Севастополь

7 липня був проведений Шостий тренінговий курс з
питань головних пріоритетів євро-інтеграційних процесів
України. Курс проходив у розрізі Плану дій Україна - ЄС у
сфері прав людини для державних службовців відділів
внутрішньої політики районних адміністрацій Запорізької
області. Завершився тренінг модулем „Свобода доступу до
інформації”. Олександр Багін, представник Всеукраїнського
екологічного руху «Хортицький Форум» під час доповіді
визначив нормативно-теоретичні засади щодо права доступу
до інформації та методи застосування.
14

Організатори
курсу
УГСПЛ,
Всеукраїнський
екологічний рух «Хортицький Форум». За фінансової
підтримки Міжнародного фонду „Відродження».
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1152270544

Тренінг для державних
службовців.
м.Запоріжжя

14
вересня
був
проведений
круглий
стіл
"Європейський суд з прав людини" організований журналом
"Український юрист", на якому представники УГСПЛ взяли
участь в якості доповідачів
9 листопада УГСПЛ був організований та проведений
семінар "Права людини: учора та сьогодні", присвячений 30річчю створення Української Гельсінської Групи.
Протягом листопаду тривав конкурс для студентів
"Моє ЗАКОННЕ право", що проводився українською
мережею ділової інформації «ЛІГАБізнесІнформ» в рамках
акції "С ЗАКОНОМ по жизни!", в якому представник УГСПЛ
взяв участь в якості члена журі.
6 грудня УГСПЛ, за фінансової підтримки МФ
"Відродження", був організований та проведений семінар для
адвокатів і юристів „Прийнятність заяв до Європейського
суду з прав людини”.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1164990543
8 грудня ХПГ спільно з УГСПЛ був проведений круглий
стіл "Правотворчість і права людини: точка зору молоді та
фахівців" в рамках Урочистої церемонії нагородження
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переможців та фіналістів 7 Конкурсу учнівських та
студентських робіт з прав людини.
Організовано Міжнародним товариством з прав
людини - Українська секція
22-23 грудня представник УГСПЛ у якості члена журі
взяв участь у відборі робіт та фіналі конкурсу студентських
наукових робіт з прав людини в м. Донецьку. Також там було
прочитано лекцію на тему "Основні проблеми, що виникають
в справах проти України в Європейському суді з прав
людини".
6. Вплив на органи влади з метою забезпечення
прав і свобод
З 2006 року УГСПЛ розпочала випуск щотижневого
бюлетеню „Законодавча діяльність Верховної Ради України
в сфері прав людини”. Бюлетень вміщує перелік
зареєстрованих законопроектів з прав людини в парламенті,
аналіз прийнятих нормативних актів з прав людини та аналіз
відповідних законопроектів.
Проект здійснювався завдяки фінансовій підтримці, яку
було надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом
сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та
Агентством США з міжнародного розвитку (ISC/UCAN). За
2006 рік вийшло 18 бюлетенів.
2 лютого було направлено відкритий лист до
Президента України щодо використання права вето на Закон
України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція),
прийнятого парламентом 12 січня 2006 року. Зауваження
УГСПЛ стосувалися того, що даний закон не відповідає
багатьом міжнародним стандартам та рекомендаціям щодо
свободи слова та регулювання телерадіомовлення, а також
позитивній практиці європейських країн.
22 березня за участю представника УГСПЛ відбулось
6-те Пленарне засідання Національної комісії зі зміцнення
демократії
та
утвердження
верховенства.
Комісією
затверджено: Концепцію удосконалення судівництва для
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
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європейських стандартів; Концепцію формування системи
безоплатної правової допомоги в Україні.
2-3 вересня відбулись Консультації з працівниками
Комітету Верховної Ради України з питань судочинства щодо
розгляду проекту Кримінально-процесуального кодексу
України. Депутати планували знову повернутися до розгляду
старого проекту КПК, проти якого виступає УГСПЛ. Шляхом
консультацій депутатам була надана інформація про новий
проект.
28
вересня
прес-конференція
присвячена
Міжнародному дню доступу до інформації (Прес-центр Ліга).
Прес-конференція
пройшла
в
рамках
відзначення
Міжнародного Дня Права на Інформацію (Right To Know
Day), який було засновано 4 роки тому мережею Захисників
Права на Інформацію. Мета Дня Права на Інформацію –
донести до кожного знання про право доступу до інформації,
яка зберігається урядом, право знати як обрані чиновники
виконують свої повноваження, і як витрачаються гроші
платників податків. Було також наголошено, що обсяг
інформації, що становить державну таємницю зростає з
кожним роком. Наприклад, минулого року були засекречені
узагальнені дані щодо оперативно-розшукової діяльності,
зокрема,
загальна
кількість
виданих
дозволів
на
прослуховування громадян, велика кількість яких була
предметом критики УГСПЛ та інших правозахисників.
Прокуратуру України визнано найбільш інформаційно
закритим органом влади, а Державну судову адміністрацію
України – найбільш інформаційно відкритим органом
державної влади.
21 листопада УГСПЛ була залучена до участі у
парламентських слуханнях "Сучасний стан та актуальні
завдання у сфері попередження гендерного насильства" та
"Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та
перспективи" (пленарне засідання парламенту).
21 листопада відбувся Семінар-презентація проекту
"Моніторинг стану демократичного контролю та поширення
євроатлантичних цінностей у країнах ЧорноморськоКаспійського регіону", де взяв участь представник УГСПЛ та
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виступив
на
тему
"Громадський
правоохоронними органами".

контроль

над

Окремо слід зазначити про діяльність представників
УГСПЛ у Громадській раді при МВС України з питань
дотримання прав людини (далі – Громадська рада).
Громадська рада була створена в грудні 2005 року. До її
складу увійшли 30 чоловік: вищі посадовці МВС, науковці та
правозахисники. Співголовами Громадської ради стали
Ю.Луценко (з грудня 2006 року – В.Цушко) та Є.Захаров
(Голова
Правління
УГСПЛ,
співголова
Харківської
правозахисної групи).
Рада визначена як консультативно-дорадчий орган,
який надає консультативно-методичну допомогу МВС
України в реалізації завдань Міністерства щодо дотримання
прав
людини,
здійснює
громадський
контроль
за
дотриманням прав людини та діяльністю органів внутрішніх
справ.
З червня 2006 року розпочато роботу щодо
формування громадських рад на рівні регіонів, де активну
участь беруть члени представники членів УГСПЛ.
27 листопада представник УГСПЛ взяв участь в
установчому засіданні Громадської ради з дотримання прав
людини при Управлінні МВС м. Києва. На засіданні
обговорили формат діяльності Ради та обрали співголову.
Більше про роботу Громадської ради дивіться на
вебсайті УГСПЛ: http://helsinki.org.ua/index.php?r=35 та на
сайті Міністерства внутрішніх справ: http://mvs.gov.ua.
28 листопада за участю представників УГСПЛ пройшов
круглий стіл "Перебіг моніторингу діяльності обраних
посадових осіб, труднощі та способи їх вирішення. Захід був
здійснений у рамках проекту UCAN: «Обговорення проектів
підтриманих
цією
організацією,
щодо
моніторингу
дотримання передвиборчих програм обраними посадовими
особами».
29 листопада Українська Гельсінська спілка з прав
людини направила звернення першим посадовим особам
держави щодо реформи системи надання субсидій
громадянам. Зокрема, у зверненні зазначено, що система
субсидій є не прозорою та незрозумілою українцям, тому що:
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- правове регулювання субсидій здійснюється
щонайменше 77 правовими актами, при цьому дана
процедура не регулюється жодним законом, а лише
Постановами Кабінету Міністрів України та іншими
підзаконними актами;
- у законодавстві відсутні чіткі і зрозумілі критерії
надання субсидій;
- виходячи з попереднього, звичайний пересічний
українець не розуміє своїх прав і не знає чи має він право на
субсидію.
Процедура отримання субсидій є принизливою: від
людини вимагають безліч довідок, вона витрачає години в
чергах на їхнє отримання. Ситуація ускладнюється
необхідністю проходити всю процедуру отримання субсидій
щорічно, замість того, щоб впровадити
обов’язок
повідомляти про зміни у вже поданих даних. Крім того,
насправді тисячі людей мають право на отримання субсидії
за рівнем доходів, але позбавлені можливості його
реалізувати через нормативні обмеження, що не враховують
об'єктивні обставини їхнього життя.
21 грудня - участь представника УГСПЛ у засіданні
Громадської ради при МЗС України.
27 грудня УГСПЛ направила звернення Президенту
України щодо застосовування права вето на закон „Про
комплексну
реконструкцію
кварталів
(мікрорайонів)
застарілого житлового фонду”.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1167233120
29-30 червня 33 громадські правозахисні організації
України направили звернення до Президента та народних
депутатів
України:
"Правозахисники
вимагають
від
Президента винести посаду Омбудсмена за межі коаліційної
угоди".
Окремо слід зазначити про те, що в листопаді 2006
року розпочалась кампанія громадського лобіювання
«Захарова в Омбудсмени». Кампанія розпочалась як
реакція на рішення Верховної Ради України про дострокове
припинення перебування Н.І. Карпачової на посаді
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в
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зв`язку з тим, що вона є народним депутатом України, а це
заборонено законом. Метою кампанії було привернути увагу
народних депутатів України та широкого загалу української
громадськості до проблем правозахисту та шляхів
покращення діяльності інституту Омбудсмена. Вперше в
історії України декілька сотень провідних громадських та
правозахисних організацій запропонували парламентарям
кандидатуру на посаду Омбудсмена і добились того, що
відомий в Україні і світі правозахисник, Голова Правління
УГСПЛ Євген Захаров став офіційним кандидатом на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України.
У рамках кампанії в грудні 2006 року в різних містах
України відбулись десятки прес-конференцій та круглих
столів, на яких увазі журналістів та представників
громадських організацій була представлена програма
діяльності Омбудсмена, підготовлена Євгеном Захаровим. А
9 січня 2007 відбулась безпрецедентна прес-хвиля.
Протягом 5 годин у 18 містах України відбулись пресконференції, в роботі яких за допомогою сучасних засобів
телекомунікації взяв участь Євген Захаров, який відповів на
більше, ніж 40 запитань учасників прес-конференцій. Перебіг
прес-хвилі
транслювався
на
Сайті
«Майдан»
(http://maidan.org.ua/wiki/index.php/PW090fulltext).

Мітинг біля
Верховної
Ради в
підтримку
Євгена
Захарова

Вагомим досягненням кампанії є актуалізація проблем
та недоліків, що існують в роботі Омбудсмена, привернення
уваги до них не тільки українського, але і європейського
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загалу. Іншим важливим досягненням кампанії є позитивне
сприйняття активістами громадських та правозахисних
організацій програми діяльності Омбудсмена та їхня
готовність допомагати Євгену Захарову виконувати її в разі
його призначення на посаду Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Кампанія стала прикладом об`єднання зусиль
громадських та правозахисних організацій у справі
розбудови громадянського суспільства в Україні.
Члени
Спілки
є
членами
різноманітних
консультативно-дорадчих
державних
органів:
Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права (консультативно-дорадчий орган при
Президенті України), Громадських рад при Міністерстві
внутрішніх справ України, Міністерстві закордонних справ
України, Міністерстві юстиції України, Консультативної
громадської ради при Голові Верховної Ради України
О.Морозу та інших.
22 лютого в прес-центрі ЛІГАБізнесІнформ відбулась
прес-конференція "Презентація дослідницького проекту
Української Гельсінської спілки з прав людини "Вплив на
програмну діяльність політичних партій через моніторинг
законодавчої діяльності та аналіз виборчих програм
політичних партій щодо висвітлення питань прав людини".
Проект передбачає аналіз законодавчої діяльності фракцій
Верховної Ради за період з 2002 по 2006 рік на предмет
дотримання прав людини та основних свобод згідно
міжнародних стандартів та міжнародно-правових зобов'язань
України, а також аналіз передвиборних програм основних
політичних блоків і партій. Проект також був спрямований на
протидію PR технологіям політичних сил щодо покращення
іміджу, оскільки висвітлював фактичну діяльність кожної
окремої політичної сили в парламенті в трьох проміжках: у
Верховній Раді України 4 скликання (квітень 2002 – березень
2006 роки); під час виборчої кампанії 2006 року (грудень 2005
року – березень 2006 року); у Верховній Раді України 5
скликання (квітень-грудень 2006 року). Проект здійснювався
завдяки фінансовій підтримці, яку було надано на підставі
угоди про співпрацю між Інститутом сталих спільнот
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(Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з
міжнародного розвитку (ISC/UCAN).
Серед присутніх ЗМІ був розповсюджений прес-реліз
"Хто є хто серед політичних партій України з точки зору прав
людини".
16 березня відбулась прес-конференція "Презентація
результатів дослідження передвиборчих програм партій та
блоків з огляду на питання прав людини". Дослідження було
проведено експертами Української Гельсінської спілки з прав
людини та Харківської правозахисної групи в рамках проекту
«Вплив на програмну діяльність політичних партій через
моніторинг законодавчої діяльності та аналіз виборчих
програм політичних партій щодо висвітлення питань прав
людини». Проект здійснювався завдяки фінансовій підтримці,
яку надано на підставі угоди про співпрацю між Інститутом
сталих спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та
Агентством США з міжнародного розвитку (ISC/UCAN).
23 березня відбулась прес-конференція "Презентація
результатів дослідження фактичної законодавчої діяльності
партійних фракцій і груп у Верховній Раді України 5
скликання". Дослідження було проведено експертами
Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської
правозахисної групи в рамках проекту «Вплив на програмну
діяльність політичних партій через моніторинг законодавчої
діяльності та аналіз виборчих програм політичних партій
щодо
висвітлення
питань
прав
людини».
Проект
здійснювався завдяки фінансовій підтримці, яку було надано
на підставі угоди про співпрацю між Інститутом сталих
спільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством
США з міжнародного розвитку (ISC/UCAN).
11 липня представники УГСПЛ взяли участь у 8-му
Пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення
демократії та утвердження верховенства права.
Комісією затверджено: проект Закону України „Про
внесення змін до Закону України „Про судоустрій України”;
проект Закону України „Про внесення змін до Закону України
„Про статус суддів”; проект Концепції державної мовної
політики; проект нової редакції офіційного перекладу на
українську мову Європейської хартії регіональних або
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міноритарних мов, проект Закону України „Про внесення змін
до Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин” відповідно до тексту
нової редакції перекладу Хартії; проект Закону України „Про
внесення зміни до статті 124 Конституції України” (щодо
юрисдикції Міжнародного Кримінального суду).
УГСПЛ допомагала розробляти ці документи, вносила
зауваження та пропозиції
20 грудня в прес-центрі ЛігаБізнесІнформ відбулось
представлення результатів аналізу законодавчої діяльності
та реалізації передвиборчих програм партій і блоків протягом
березня - листопада 2006 року, які були оформлені в збірку
„Діяльність політичних партій і блоків у сфері прав людини
після виборів" У збірку вміщене дослідження щодо
законодавчої діяльності політичних партій і блоків, що
потрапили до парламенту після виборів у березні 2006 року.
Дослідження здійснювалось крізь призму врахування
політиками проблем реалізації прав людини та основних
свобод в Україні, а також реалізації ними своїх
передвиборних програм.
Громадське обговорення законопроектів
«...четвертий
обов’язок
громадянина – змінювати
закони, якщо вони погано
працюють»
Марек
Новицький
19 січня відбулось громадське обговорення проекту
Кримінально-процесуального кодексу, організаторами якого
стали УГСПЛ та Національна Комісія зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права
Також цього дня УГСПЛ звернулась до народних
депутатів України: "Проект Кримінально-процесуального
кодексу слід зняти з розгляду в парламенті та розробити
новий на принципах поваги та дотримання прав людини й
основних свобод"
13-14 вересня УГСПЛ взяла участь в засіданні
„круглого столу” на тему: “Доктринальні напрями нового
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проекту Кримінального процесуального кодексу України”, на
котрому вперше були представлені напрацювання робочої
групи Національної Комісії, що працює над новим проектом
Кримінально-процесуального кодексу.
Засідання "круглого столу" проводилося Національною
комісією
зі
зміцнення
демократії
та
утвердження
верховенства права за участю провідних фахівців у сфері
кримінального та кримінального процесуального права,
міжнародних експертів та за підтримки Відділу Радника з
правових питань посольства США в Україні.
18
вересня
відбулась зустріч з експертами
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ з метою обговорення
проекту Закону України "Про свободу світогляду,
віросповідання та релігійні організації" (нова редакція).
УГСПЛ висловило свої зауваження та застереження.
19
вересня
відбулась зустріч з експертами
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ з метою обговорення
проекту Закону України "Про мирні зібрання в Україні".
УГСПЛ спільно з Мін’юстом працює над створенням
спільного законопроекту.
10 листопада представник УГСПЛ взяв участь у
міжнародній конференції „Реформування ЗМІ в Україні:
Проблеми та перспективи”. Захід був організований
Національною спілкою журналістів України, Незалежною
медіа профспілкою України, Шведською спілкою журналістів,
Міжнародною
федерацією
журналістів,
Профспілкою
хорватських
журналістів,
Шведським
агентством
з
міжнародного розвитку та співпраці (SIDA)
26 грудня відбулось засідання громадської робочої
групи щодо підготовки проекту закону "Про громадські
організації" з метою представити проект закону
громадськості.
7.

Видавнича діяльність

Протягом 2006 року УГСПЛ видала наступні книжки:
«Регіональні особливості дотримання прав і
свобод в Україні» (книжка містить загальний огляд
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регіональних особливостей дотримання прав людини та
основних свобод в Україні) // УГСПЛ. – Київ. 2006. – 110 стор.
(наклад 1 000 примірників)
«Regional aspects of the human rights situation in
Ukraine»// Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Kyiv.2006.
109 p. (книжка видана англійською мовою. Містить загальний
огляд регіональних особливостей дотримання прав людини
та основних свобод в Україні) (наклад 500 примірників)
«Права людини в передвиборчих програмах
політичних партій і блоків (аналіз передвиборчих програм) »
// УГСПЛ. – Київ. 2006. – 108 стор. (наклад 1 000 примірників)
«Законодавча діяльність політичних партій і блоків
у сфері прав людини та основних свобод (2002-2006 роки)» //
УГСПЛ. – Київ. 2006. – 60 стор. (наклад 1 000 примірників)
«Діяльність політичних партій і блоків у сфері прав
людини та основних свобод після виборів» (за період з
березня по листопад 2006 року) // УГСПЛ. – Київ. 2006. – 64
стор. (наклад 1 000 примірників)
«Права людини в Україні – 2005. Доповідь
правозахисних організацій» / За ред.. Є.Захаров, І.Рапп,
В.Яворського. / УГСПЛ, Харківська правозахисна група. –
Харків: Права людини, 2006. – 350 с. (наклад 2 000
примірників)
«Human rights in Ukraine – 2005. Human rights
organizations report» / Editors Y.Zakharov, I.Rapp, V.Yavorskyy
/ Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Kharkiv hyman rights
protection group – Kharkiv: Prava Lyudyny, 2006. - 328 p.
(наклад 500 примірників)
У 2006 році також МФ „Відродження” та Інститут
відкритого суспільства (Брюссель) видали книжку
«Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження
верховенства права в Україні (аналітичні доповіді та
коментарі)»: члени УГСПЛ входили до авторського колективу
та були авторами розділу щодо прав і свобод.
8.

Співпраця зі ЗМІ

УГСПЛ надзвичайно велику увагу приділяє співпраці із
засобами масової інформації. Зокрема, це можна побачити,
продивившись наступну звітність:
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18 серпня коментар для Інтернет-видання "Погляд"
щодо ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції проти
катувань.
21 серпня участь у програмі "Новий час" ("5 Канал")
щодо змісту й потреб судової реформи.
9 вересня участь в спеціальній програмі, присвяченій
скінхедам, Телеканал "Тоніс".
14 вересня круглий стіл "Європейський суд з прав
людини" організований журналом "Український юрист".
22 вересня коментар для телеканалу "24": “Проблеми
відмов від ідентифікаційних номерів, а також порушення
права
на
приватність
при
використанні
єдиного
ідентифікаційного номеру”.
13 жовтня інтерв’ю телеканалу "К1" з приводу заяв
ПАРЄ про невиконання Україною рішень Європейського суду
з прав людини.
25 жовтня інтерв’ю для освітньої програми на ТРК
"Київ" щодо прав людини при затриманні та прав і обов’язків
працівників міліції.
27 жовтня інтерв'ю для випуску новин телеканалу "УТ1" щодо справи про вилучення діагнозу з лікарняного листка.
8 листопада прес-конференція з нагоди 30-ї річниця
створення Української Громадської Групи сприяння
виконанню Гельсінських угод. Учасниками конференції стали
Василь Овсієнко, Йосип Зісельс, Раїса Руденко, Осип
Зінкевич, Левко Лук'яненко, Людмила Алєксєєва (Московська
Гельсінська група), Володимир Яворський (виконавчий
директор УГСПЛ).
28 грудня підготовлена та опублікована стаття щодо
захисту
соціально-економічних
прав
для
журналу
"Профспілки України".
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Прес-конференції та прес-релізи УГСПЛ
19 січня прес-реліз «Проект нового Кримінального
кодексу слід зняти з розгляду в парламенті та розробити
новий на принципах поваги та дотримання прав людини й
основних свобод»
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1137671048
16 березня прес-реліз «Пацієнт майже не дихає».
Правозахисники оцінили передвиборчі програми партій та
блоків та дійшли до невтішного висновку – ніхто навіть не
обіцяє систематичного забезпечення прав людини, що вже
говорити про їх реальну діяльність в парламенті…
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1142505544
23 березня прес-реліз «Маємо те, що маємо» - у ньому
міститься інформація про проведений УГСПЛ аналіз
законопроектів на погіршення чи покращення становища
громадян у сфері прав людини.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1143110583
19 травня прес-реліз «Декучмізація не відбулася» представники Української Гельсінської спілки з прав людини
представили
чергову
щорічну
Доповідь
українських
правозахисних організацій про права людини в Україні за
2005 рік. Доповідь містить аналіз зібраних фактів про
порушення прав людини та основних свобод у минулому
році, а також рекомендації органам влади щодо покращення
ситуації.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1148047860
30 червня прес-реліз «Правозахисники вимагають від
Президента винести посаду Омбудсмена за межі коаліційної
угоди». 33 громадські правозахисні організації України
надіслали Президенту та народним депутатам відкрите
звернення з вимогою терміново вжити всіх необхідних
заходів, щоби перешкодити обранню нового Уповноваженого
з прав людини в порушення духу і букви Конституції України і
відмовитись від самої ідеї розглядати посаду Омбудсмена як
політичну.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1151654718
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28 липня прес-конференція «Три покоління власників
медіа-простору України» - звіт УГСПЛ про результати
дослідження схем власності на українському медіа-ринку.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1154078476
26 вересня прес-конференція «Права людини порізному захищені на Заході та Сході країни» - Українська
Гельсінська спілка з прав людини презентувала результати
дослідження «Регіональні особливості дотримання прав і
свобод в Україні», яке проводилося протягом року в
співпраці з регіональними правозахисними організаціями за
фінансової підтримки Дирекції з питань розвитку та
співробітництва Швейцарії.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1159277078
28 вересня прес-конференція «Інформація є, але
доступ відсутній…» - УГСПЛ визначила найбільш закритий
орган державної влади.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1159435085
20 грудня Результати дослідження УГСПЛ „Діяльність
політичних партій і блоків у сфері прав людини після виборів”
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1166610549
Звернення УГСПЛ
13 січня Відкрите звернення щодо несумісності певних
посад зі статусом кандидата у народні депутати України
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1137146083
20 січня Звернення до Президента України з
проханням накласти вето на Закон України „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту
особистих прав і свобод людини і громадянина)”, який був
прийнятий парламентом 12 січня
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1137745286
2 лютого Відкритий лист до Президента України щодо
використання права вето на Закон України "Про телебачення
і радіомовлення" (нова редакція), прийнятого парламентом
12 січня 2006 року
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1138893480
28

21 лютого Заява українських громадських організацій
щодо передачі Україною до Узбекистану щонайменше
десяти осіб, які намагалися набути статусу біженця в Україні
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1140526560
29 листопада Звернення Української Гельсінської спілки
з прав людини щодо реформи системи надання субсидій
громадянам
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1164797662
27 грудня Щодо застосовування права вето на закон
„Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду” - Звернення УГСПЛ до
Президента України
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1167233120
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Спеціальні проекти УГСПЛ
Антипремія УГСПЛ „Будяк року”

Євген
Захаров та
Володимир
Яворський на
врученні
премії «Будяк
року»

Антипремія була запроваджена УГСПЛ в 2006 році
й діятиме як щорічний проект з метою привернення
уваги до найбрутальніших порушень прав людини
протягом року. Антипремія вручається кожного року 10
грудня в Міжнародний день захисту прав людини.
8 грудня 2006 року відбулось перше оприлюднення
імен лауреатів щорічної антипремії.
Конкурсна
комісія,
відповідно
до
Регламенту,
присутніми шістьма членами Правління УГСПЛ з дев’яти,
одноголосно визначила чотирьох переможців у таких
номінаціях:
1) Генеральна Прокуратура України в номінації
"Найбільш інформаційно закритий орган влади";
2) Державний департамент України з питань виконання
покарань за бездіяльність та відсутність належної реакції на
порушення прав ув’язнених;
3) Служба Безпеки України та Прокуратура України за
незаконну депортацію 14 лютого 11 узбеків, шукачів
притулку, з України до Узбекистану, в наслідок чого усі вони
були засуджені на строк від 3 до 13 років позбавлення волі
за участь в Андижанських подіях;
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4) Прокуратура м. Алчевська Луганської області за
систематичну та найбільш показову бездіяльність у випадку
порушення прав людини через багаторазові відмови
проводити належне розслідування фактів катування та
жорстокого поводження в міліції щодо Дроніва Дмитра
Івановича. По цій справі Прокуратура 6 раз закривала
кримінальну справу і двічі це рішення було скасовано в
судовому порядку. При цьому так не було допитано його як
жертву злочину.
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Дні документального кіно з прав людини
«Український контекст»

Відкриття
фестивалю
Дні
документаль
ного кіно з
прав людини
«Український
контекст»

Спілка разом з громадською організацією „Центр
сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв”
є
організатором
міжнародного
кінофестивалю
Дні
документального кіно з прав людини «Український контекст».
Третій міжнародний фестиваль Дні документального
кіно про права людини „Український контекст” тривав з 20 по
25 травня.
Міжнародний фестиваль Дні документального кіно про
права людини „Український контекст” було засновано 2003 р.
Навесні 2005 р. стартував другий сезон, протягом якого з
програмою фестивалю, що містила понад 60 картин,
познайомилося понад 30 тисяч глядачів з восьми регіонів
України. Перегляди проходили в кінотеатрах, клубах,
мистецьких центрах, ліцеях, середніх та вищих учбових
закладах.
Місія фестивалю - привернути увагу громадськості до
гарячих питань прав людини в Україні, познайомити глядача
України з кращими документальними фільмами світу.

Дебати під час
фестивалю,
присвячені
правам людини
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Головною метою організатори вважають сприяти
становленню в Україні відкритого діалогу в суспільстві,
ствердження
загальнолюдських
норм
гідності
та
верховенства права.
У 2006 році глядачі побачили спеціальну програму
присвячену
боротьбі
громадян
за
свої
права
в
пострадянських країнах та СРСР (прем'єра документального
фільму «Загадка Норільского повстання»), окремими
блоками демонструвались фільми присвячені дотриманню
прав дітей (а саме номінований на Оскара польський фільм
«Діти з Ленінградського»), питанням справедливого суду та
політичним репресіям у наші дні.
Фестиваль крім Києва мандрує регіонами України.
Покази відбулись в Сумах, Севастополі, Дніпропетровську,
Чернігові, Львові, Луганську, Одесі, Харкові, Донецьку,
Сімферополі.
Фестиваль
відбувається
за
фінансової
підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”.
Партнери фестивалю:
Варшавський МКФ Human Raigts in Film, Міжнародний
Кінофестиваль
One
World
(Прага),
Європейська
документальна мережа (EDN, Данія), IDFA Forum
(Нідерланди), Німецький культурний центр Гьоте - Інститут у
Києві, Гільдія неігрового кіно та телебачення Росії,
Український центр неігрового кіно, Український жіночий
фонд, Український освітній центр реформ, Спілка
кінематографістів
Росії,
Кінокомпанія
„МаГіКа-фільм”,
Продюсерська компанія „Inspiration Films” та Гештальт
консалтинг груп.
Фестиваль відбувається завдяки підтримці:
Міністерства культури і туризму України
Національної спілки кінематографістів України.
Посольства Королівства Нідерландів в Україні
Посольства США в Україні
Посольства Росії в Україні
Французький культурний центр в Україні
Медіа партнери:
Агентство „ЛігаБізнесІнформ”
Інтернет видання Телекритика, www.telekritika.kiev.ua
Радіо ЕРА
Радіо Свобода
Газета „Без Цензури”
Часопис „Кіно-коло”
Національний кінопортал www.konokolo.ua
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Фінансовий звіт УГСПЛ
за 2006 рік
Фінансові надходження
Суми безповоротної фінансової
допомоги (гранти)
Благодійна допомога ( книги )
Пасивні доходи
Загалом

712 457.60
18 740,00
1 377,32
732 574,92

За цей період виконувались грантові програми
Міжнародний Фонд „Відродження”
1.Проект № 2506921 з 01.01.06 по 01.05.06рр. „Підтримка Фонду
правового захисту жертв порушень прав людини та основних
свобод” - 60 478,80 грн. (100%)
2.Проект № 2502431 „Підтримка та розширення діяльності
Інтернет-видання про права людини в Україні ”Рупор” з
13.07.2005р. по 13.07.2006р. - 37 481,10 грн.( 50% - кінцева
виплата )
3.Проект № 2502811 „Підготовка та поширення звіту українських
правозахисних організацій про стан основних прав людини
України за 2005р.” з 16.09.2005р. по 15.05.2006р 36 427,11грн. (
49% - кінцева виплата)
4.Проект № 2504251 „Розробка та розповсюдження тренінгового
курсу з питань головних пріоритетів євроінтеграційних процесів
України у розрізі Плану дій Україна-ЄС в сфері прав людини для
держcлужбовців відділів внутрішньої політики районних
адміністрацій” з 11.10.2005р. по 11.04.2006р. - 27 300,30 грн. (
45,4% - кінцева виплата)
5.Проект № 2601851 „Підтримка Інтернет порталу з прав людини
„HELSINKI.ORG.UA” з 23.08.2006р по 01.09.2007р. – 20 200,00
грн. ( 50% від загального кошторису)
6.Проект № 2605311 „Розвиток мережі правозахисних адвокатів
через навчання та проведення стратегічних судових справ” з
25.12.2006р по 24.12.2007р. -129 785,00 грн. ( 50% від загального
кошторису)
Посольство США в Україні
1.Проект № SUP30006GR227 з 14.04.2006 р. по 15.06.2006р.
„Форум” - 89 928,83 грн. (100%)
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Європейський центр захисту прав ромів
1.Організація тренінгу для суддів на тему Європейська конвенція
про захист прав людини та основних свобод у контексті захисту
прав ромів. З 1 лютого 2006р. - 24 804,71грн. (100%)
Посольство Швейцарії в Україні
1.Проект № 51-05 „ Схід-Захід” з 01.11.2005р по 30.09.2006р. 35 676,33 грн. (кінцева виплата)
Інститут Сталих Спільнот UCAN
1. Проект № UCAN-06-TT-01 ”Вплив на програмну діяльність
політичних партій через моніторинг законодавчої діяльності та
аналіз виборчих програм політичних партій щодо висвітлення
питань прав людини” з 06.02.2006 по 23.03.2007 -149 602,52 грн.
(100%)
Інституційна підтримка OSI
1. Проект G2152 “Інституційна підтримка 2006/2007” з 01.07.2006
по 30.06.2007 - 100 772,90 грн. (50% від загального кошторису)
Згідно Акта № 1 від 23.11.2006р. МФ „Відродження” в рамках
операційного проекту передав матеріальні цінності на умовах
добровільного пожертвування для використання в некомерційних
благодійних цілях, а саме:
1. „Вибрані рішення Європейського суду з прав людини”, том 1
(кількість 500 шт. – 9 370,00 грн.)
2. „Вибрані рішення Європейського суду з прав людини”, том 2
(кількість 500 шт. – 9 370,00 грн.)
Витрати організації
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Вид витрат
Оплата праці
Нарахування на зарплату
Загалом за цією статтею витрат
Офісні витрати
Оренда офісу (за 12 місяців)
Послуги Інтернету
Програма Windows
Послуги зв’язку (телефон)
Канцелярські витрати та витратні

Сума
40 121,51
14 708,58
54 830,09
36 192,00
10 715,00
6 933,57
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матеріали для ксероксу, принтера
7.
Пошта
8.
Банківські витрати
9.
Програма „Ліга Закон”
10.
Програма „Ліга Закон” (аванс на
2007р)
Загалом зі цією статтею витрат
Обладнання
11.
Комп’ютери (2шт.)
12.
Флеш карта (2шт.)
13.
Струменевий принтер
14.
Лазерний принтер
15.
Біндер
16.
Джерело постійного живлення
Загалом зі цією статтею витрат
Оплата послуг
17.
Оплата адвокатів та правових
послуг
18.
Оплата експертів
19.
Оплата перекладачів
20.
Підготовка інформаційних
матеріалів
21.
Організація семінарів, конференцій
та прес-конференцій
22.
Видавничі й поліграфічні послуги
(друк літератури та інших видань)
23.
Література, передплата періодичних
видань
24.
Заміна дизайну сайту
25.
Інші витрати
Загалом зі цією статтею витрат
Загалом за усіма статтями витрат:

8 049,99
1 594,50
5 588,44
4 134,24
73 207,74
7 677,60
1 182,00
788,40
765,00
989,01
498,00
11 900,01
37 422,00
72 595,00
25 125,00
42 689,75

128 324,58
45 804,65
5 175,91
50 287,63
407 424,52
547 362,36
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Контакти
Адреса Спілки:
04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, офіс 309
тел./факс: (044) 4174118
e-mail: office@helsinki.org.ua
www.helsinki.org.ua
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