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Української Гельсінської
спілки з прав людини
у 2007 році
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1. Історія організації
У Гельсінкі 1 серпня 1975 року був підписаний
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі,
що заклав фундамент для нового розвитку міжнародних
стосунків у Європі на основі поваги до прав людини та
основоположних свобод.
9 листопада 1976 року десять людей стали відкрито
протидіяти гігантській комуністичній машині та боротися за
свободу людини та українські національні права, утворивши
Українську групу сприяння виконанню Гельсінських угод
(УГГ). Вони збирали інформацію про порушення прав
людини, закріплених в Гельсінській угоді, й нелегально
поширювали цю інформацію в країні та за кордоном. Не
дивлячись на складні часи, спілка поповнювалась новими
членами. Через арешти і суди пройшла 41 особа, що фактично
зупинило існування цієї організації.
Пізніше, за ініціативою активістів УГГ, у 1988 році її
діяльність була поновлена - виникла Українська Гельсінська
спілка. Проте тоді організація мала виразно політичні, а не
правозахисні цілі й завдання. 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. Поряд з цим діям офіційно не зареєстрований
комітет „Гельсінкі-90”, очолюваний Ю.Мурашовим, що
займався правозахисною діяльністю.
У 2000-2003 роках 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 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.
Офіційна реєстрація УГСПЛ відбулась 30 червня 2004
року.
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2. Структура організації – схема, члени, склад правління,
наглядової ради, працівники спілки
На

сьогодні,

УГСПЛ

складається

з

25

громадських

організацій:
1. Асоціація "Громадські ініціативи" (м. Кіровоград),
http://www.monitoring.kr.ua
2. Вінницька правозахисна група
3. Всеукраїнське
товариство
політичних
в’язнів
і
репресованих (частиною якого є Український комітет
„Гельсінкі-90”), м. Київ
4. Громадська організація „Комітет з моніторингу свободи
преси в Криму”
5. Громадський комітет захисту конституційних прав та
свобод громадян (м. Луганськ)
6. Донецька
громадська
правозахисна
організація
„Донецький Меморіал”
7. Екологічний клуб „ЕОЛ” (м. Южний Одеської області),
http://eol.org.ua
8. Інститут „Республіка” (м. Київ)
9. Конгрес Національних Громад України (КНГУ, м. Київ),
http://www.kngu.org
10. Конотопське товариство споживачів і платників податків
"Гідність" (м. Конотоп Сумської області)
11. Криворізьке міське об’єднання Всеукраїнського
товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка (м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області)
12. Луганське обласне відділення Комітету виборців України
13. Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда"
14. Міська громадська організація „За професійну допомогу”
(м. Комсомольськ Полтавської області), http://www.iaps-ci.org
15. ММГО М’АРТ (Молодіжна АльтеРнаТива, м. Чернігів)
16. Одеська правозахисна група "Верітас",
http://www.veritas.org.ua
17. Севастопольська правозахисна група
18. Сумське міське об’єднання громадян "Громадське бюро
"Правозахист"
19. Харківська правозахисна група, http://www.khpg.org
20. Херсонська міська асоціація журналістів „Південь”
21. Херсонська обласна організація Комітету виборців
України
22. Центр досліджень регіональної політики (м. Суми)
23. Центр правових та політичних досліджень „СІМ” (м.
Львів), www.centre7.org.ua
24. Чернігівський громадський комітет захисту прав людини,
http://www.protection.org.ua
25. Чортківська міська громадська організація «Гельсінська3
ініціатива-ХХІ» (м. Чортків Тернопільської області).
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Правління Спілки складається з представників найвідоміших
українських правозахисних організацій-членів УГСПЛ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Євген Захаров, Голова Правління
Сергій Буров
Олена Волочай
Микола Козирєв
Микола Коробко
Володимир Пономаренко
Олександр Степаненко
Алла Тютюнник
Володимир Чемерис

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.
Управління УГСПЛ здійснюють (центральний офіс
м. Києві):
Володимир Яворський - Виконавчий директор
Вадим Пивоваров – заступник виконавчого директора
Максим Щербатюк – юрист
Олег Левицький – юрист
Марина Говорухіна – PR менеджер
Ірина Кучинська – бухгалтер
Віталій Новиков – веб-адміністратор сайту УГСПЛ .

у

Євген Захаров
Голова Правління УГСПЛ

Володимир Яворський
Виконавчий директор УГСПЛ
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3. Основні напрямки діяльності

Спілка здійснює такі основні напрями діяльності:
•

захист прав людини та основоположних свобод у

судах,

органах

державної

влади

та

місцевого

самоврядування; надання правової допомоги особам у
захисті своїх прав і свобод;

•

здійснення постійного моніторингу дотримання

прав

людини

та

основних

свобод

в

Україні

й

інформування про факти порушень 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, й
просування власних законодавчих пропозицій, а також
протидія прийняттю нормативних актів, що погіршують
забезпеченість прав і свобод.;

•

навчання правам людини: проведення освітніх

заходів і кампаній, семінарів, тренінгів, конференцій
тощо;
•

розвиток

і

підтримка

мережі

правозахисних

організацій.
.

5
5

4. Захист жертв порушень прав людини
Спілка здійснює консультування осіб з приводу
порушень їхніх прав і свобод
Такі консультації здійснюються як в приймальні Спілки
(щопонеділка кваліфікований адвокат приймає всіх громадян,
які бажають отримати пораду юриста) так і дистанційно.
Зокрема, практично щодня до офісу УГСПЛ надходять
письмові звернення від жертв порушень прав людини.
Протягом року лише офіс Спілки в Києві надав 220 письмових
консультацій. У відповідях надається інформація щодо шляхів
захисту порушеного права. На підставі отриманих
повідомлень, УГСПЛ також систематично надсилає звернення
до відповідних органів влади з метою поновити чи захистити
прав осіб.
Також юридичні консультації надаються на сайті УГСПЛ
в онлайновому режимі, шляхом відповіді на запитання
громадян у розділі «Питання правозахиснику». Цей розділ є
одним з найбільш відвідуваних і популярних серед громадян.
За 2007 рік було надано близько 500 консультацій у цьому
розділі.
Слід зазначити, що 16 з 25 членів УГСПЛ мають власну
приймальню, в котрих здійснюють прийом громадян та
консультування щодо шляхів захисту порушених прав.
Громадські приймальні УГСПЛ
У листопада 2007 року УГСПЛ за підтримки «Oxfam
Novib» розпочала роботу по створенню єдиної мережі
приймалень для надання громадянам безкоштовної первинної
правової допомоги.
Протягом року до цієї мережі увійдуть 12 приймалень –
10 з них розпочали свою роботу з 1 грудня 2007 року, а у
листопаді 2008 до них приєднаються ще дві. Приймальні
будуть працювати у Херсоні, Харкові, Чернігові, Кіровограді,
Львові,
Тернополі,
Конотопі
(Сумська
область),
Сєвєродонецьку (Луганська область), Севастополі та Києві.
Передбачається, що ці приймальні будуть працювати за
єдиними стандартами щодо обліку звернень і консультацій,
порядку та процедур діяльності, етичних норм. Крім того,
розпочалася робота над створення спільного інформаційного
простору між приймальнями та налагодження інформаційного
обміну між приймальнями.
Окремо варто зазначити, що стратегія розвитку цієї
діяльності передбачає й організацію систематичних виїзних
правових консультацій у важкодоступні місцевості.
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Фонд стратегічних справ.
У рамках діяльності Фонду УГСПЛ здійснює захист прав
людини шляхом подання стратегічних справ до суду, тобто
справ, які спрямовані на зміну законодавства або
правозастосовної (судової чи адміністративної) практики, що
порушує права людини.
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. Справи відбираються групою експертів.
Ця діяльність підтримується Міжнародним Фондом
«Відродження» та «Oxfam Novib» (Нідерланди).
Яскравими прикладами діяльності Фонду у 2007 році є:
1) Справа Вадима Гладчука
Голова громадського об’єднання «Молодь - надія України»
Вадим Гладчук з колегами майже місяць пікетували Тендерну
палату України (ТПУ).
1 серпня 2007 року під час чергового мітингу працівники
Солом’янського РУГУ МВС затримали Вадима Гладчука, нібито
для розгляду його заяви щодо неправомірних дій народного
депутата Ткаченка, який розбив відеокамеру під час попередніх
мітингувань Тендерної палати. Вже у відділку Вадим з подивом
дізнався, що його звинувачують у пограбуванні будівельних
інструментів, яке сталося два роки тому. При чому до цього
моменту Вадим Гладчук постійно знаходився в межах Києва, але
до міліції ані повісткою, ані в інший спосіб не викликався.
Протягом наступних днів він був підданий жорстокому
поводженню, результатом чого стала госпіталізація у важкому
стані.
УГСПЛ публічно поставила дві вимоги до представників
внутрішніх справ: негайне звільнення Вадима Гладчука та
неухильний контроль з боку керівництва МВС за розслідуванням
цієї справи.
За рішенням суду Вадим Гладчук був випущений на волю, а
кримінальна справа, в якій його звинувачували в пограбуванні, –
закрита. Зараз триває судовий розгляд справи щодо
відшкодування шкоди, завданої незаконними діями міліції.
Також по цій справі подана заява до Європейського суду з прав
людини щодо порушень державою статей 2, 3 та 5 Європейської
Конвенції про захист прав людини.
Матеріали по справі:
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1186489507
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2) Справа Льоми Сусарова
Наприкінці 2005 року громадянин Росії Л.Сусаров утік з
Чеченської республіки, де проживав в селі Самашки, до
Азербайджану. У 2006 році представництво Управління
Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в
Баку визнало його біженцем і зареєструвало під № 6030.
Реєстраційний № 6032 отримав його односелець Руслан Елієв.
У Баку, за словами Л.Сусарова, вони проживали в одній
квартирі. Увечері 9 листопада 2006 року Р.Елієв був викрадений
невідомими. Побоюючись за власне життя, Л.Сусаров виїхав до
України.
У кінці березня 2007 року на сайті "Кавказ-центр"
з`явилося повідомлення про те, що понівечений труп Р.Елієва
був скинутий в мішку з російського гелікоптера поряд з селом
Самашки. Тоді ж МВС Республіки Інгушетія оголосило
Л.Сусарова в міжнародний розшук за звинуваченням в участі у
викраденні карток телефонного мобільного зв’язку на загальну
суму близько $220. Сам п.Сусаров свою причетність до
крадіжки заперечував.
16 червня 2007 р. Л.Сусарова було затримано невідомими в
цивільному, які, на його думку, були співробітниками Служби
безпеки України. За словами захисника Льоми Сусарова, Олега
Левицького, в момент затримання на голову його підзахисному
було надіто мішок, його відвезли в невідомому напрямку,
піддаючи побоям та погрожуючи віддати на розправу „майору
ФСБ”. Лише ввечері Сусарова доправили до відділка міліції, де
він без законних підстав утримувався до 25 червня (замість
передбачених українським законодавством 72 годин).
20 липня Солом’янський районний суд м. Києва
санкціонував тримання Л.Сусарова під вартою. 27 липня 2007
року Генеральна прокуратура України ухвалила рішення
передати п.Сусарова російським силовим структурам. 6 серпня
Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити його під
вартою "до вирішення питання про екстрадицію".
На даний час скарга на рішення Генеральної прокуратури
про екстрадицію Сусарова розглядається в окружному
адміністративному
суді
міста
Києва.
Готується
адміністративний позов до Держкомнацрелігії з приводу
відмови у наданні Сусарову статусу біженця, а також подана
заява до Європейського суду з прав людини.
Матеріали по цій справі:
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1188547871;
http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1191335886;
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1191417458
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3) Справа Михайла Гангана
Михайло Ганган - відомий активіст антипутінської
демократичної опозиції, учасник ненасильницької акції
громадянського протесту - мирного захоплення групою молоді
громадської приймальні Президента Росії у грудні 2005 р. За
участь у цій демонстрації його у 2006 р. було засуджено до 3-х
років позбавлення волі умовно. 14 грудня 2007 р. Європейський
суд з прав людини офіційно визнав судовий процес, на якому
засудили Гангана, проведеним із грубим порушенням
процедурних норм та прав людини, тобто незаконним.
Михайла Гангана затримали на території України
співробітники УБОЗ МВС України у Вінницькій області в ході
спільної операції із російськими спецслужбами. 31 грудня до
УМВС України у Вінницькій області було передано документи,
які підтверджували факт звернення М. Гангана до Управління
Верховного Комісара ООН у справах біженців та написаної М.
Ганганом заяви про надання йому статусу біженця в Україні.
Проте судом, куди була передана справа Генгана, було
прийнято рішення про взяття його під варту. Ганган опинився
під загрозою негайної екстрадиції до Росії.
УГСПЛ оскаржило це рішення і Михайло Ганган був
випущений на волю. Проте за деякий час УБОЗ та прокуратура
в судовому порядку продовжили наполягати на тимчасовому
арешті Гангана з метою його екстрадиції до Російської
Федерації.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в
приміщенні Замостянського райсуду Вінниці подання УБОЗу
про арешт Гангана, суд встановив цілу низку грубих порушень
закону і відмовила в задоволенні подання.
Більше того, суд підтримав вимогу Михайла Гангана і виніс
окрему ухвалу на адресу Прокуратури Вінницької області, якою
зобов’язав прокуратуру провести перевірку дій співробітників
УБОЗ України у Вінницькій області на предмет наявності в них
складу службових злочинів відносно російського шукача
притулку.
Матеріали по цій справі:
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1201170620;
http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1199554901;
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1200049914;
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1201006538;
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1201170620.
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4) Справа генерал-майора збройних сил України Сергія

Савченка
Три роки тому Сергій Савченко передав з Іраку рідним $
47,5 тис. доларів. На митниці гроші виявили, і Савченко
звинуватили в контрабанді. За законом він повинен був
протягом десяти днів заповнити декларацію. Але Савченко не
дали такої можливості, а відразу порушили кримінальну справу.
УГСПЛ взяла справу під свій контроль і надала пану
Савченку адвоката. Результатом став другий поспіль
виправдовувальний вирок суду, що не залишає сумнівів у його
невинуватості.
28 грудня Українська Гельсінська спілка з прав людини
опублікувала прес-реліз за результатами успішного розгляду в
суді справи генерал-майора Збройних Сил України Сергія
Савченка, що був клієнтом Фонду стратегічних справ УГСПЛ.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1198847748
Матеріали по цій справі знаходяться на сайті УГСПЛ за
адресою: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1198844932

Також у 2007 році розпочав свою роботу Фонд
стратегічних справ у сфері охорони здоров’я.
Мета діяльності цього Фонду не тільки захистити права
особи в конкретній ситуації, але й, по-можливості, усунути ці
проблеми, щоби вони не виникали в майбутньому. Виграні
стратегічні справи сприяють змінам у діяльності органів
виконавчої влади, судовій практиці, законодавстві та інших
сферах, які безпосередньо мали відношення до фактів
порушення прав людини або впливали на них.
У рамках діяльності цього Фонду УГСПЛ створила
експертну групу, яка здійснює збір фактів порушень прав
людини в сфері охорони здоров’я. На сьогодні, в судах
знаходяться 2 справи, підтримані Фондом стратегічних справ у
сфері охорони здоров’я, ще три позовні заяви готуються до
подання до суду найближчим часом.
Діяльність Фонду підтримується МФ „Відродження”.
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5. Інформування про порушення прав людини:
Доповіді та дослідження про права людини
22 березня УГСПЛ представила результати моніторингу
діяльності політичних партій і блоків у сфері прав людини після
виборів, що були оформлені в збірку „Діяльність політичних
партій і блоків у сфері прав людини після виборів». Результатом
дослідження УГСПЛ стало вироблення рейтингу ефективності
діяльності партій і блоків у сфері утвердження прав людини та
основних свобод.
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1174564203
25 липня УГСПЛ на прес-конференції презентувала
щорічну доповідь правозахисних організацій «Права людини –
2006», що готується УГСПЛ та Харківською правозахисною
групою. У порівнянні з аналогічними доповідями за 2004 та
2005 роки це дослідження було більш розширеним. Окрім тих
розділів, що були вже визначені в минулих роках з'явились нові,
такі як „Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини”, „Екологічні та гуманітарні наслідки
Чорнобильської катастрофи”, „Основні проблеми порушення
прав людини у випадках домашнього насильства”, „Основні
проблеми порушення прав людини в торгівлі людьми”, „Окремі
аспекти права на працю” „Право на освіту”, „Право на охорону
здоров’я та медичну допомогу”.
Для оцінки ситуації з
дотриманням окремих прав матеріали таких доповідей
використовуються Державним департаментом США у своїх
щорічних доповідях, ОБСЄ, Європейським судом з прав
людини (дивіться, наприклад, справи Свято-Михайлівська
парафія проти України (рішення від 14 вересня 2007 року),
Яковенко проти України (рішення від 25 жовтня 2007 року) та
багато інших).
Доповідь доступна в електронному вигляді тут:
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1185355809
3 жовтня УГСПЛ на Нараді ОБСЄ з виконання зобов’язань,
присвячене людському виміру, в Варшаві оприлюднила та
довела до відома міжнародній громадськості факти стосовно
порушення Україною своїх зобов’язань у сфері прав людини.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1191417458
2 листопада Українська Гельсінська спілка з прав людини
спільно з МФ „Відродження” оприлюднила „Паралельний звіт
неурядових організацій щодо урядової доповіді по дотриманню
Україною Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права”. Звіт був обговорений на одноденній зустрічі з
представниками громадськості, влади та ЗМІ. Пізніше він був
представлений представниками УГСПЛ в Женеві на засіданні
Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав. На
підставі цього звіту Комітетом були підготовлені заключні
рекомендації для України.
11
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1194040332
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Сайт УГСПЛ www.helsinki.org.ua
Значною мірою підвищенню поінформованості населення
про свої права сприяє інформаційний портал УГСПЛ. На сайті
можна знайти доповіді правозахисних організацій та
міжнародних організацій, матеріали Ради Європи та інституцій
ООН з прав людини щодо України та іншу інформацію. Також
на ресурсі щодня можна знайти актуальні правозахисні
українські та міжнародні новини. Сайт ведеться українською,
російською та англійською мовами.
Цього року для зручності користувачів та більш швидкого
завантаження, дизайн ресурсу був удосконалений.
Кількість відвідувачів за 2007 рік становить 78 099.
Середньотижневий графік відвідувань сайту за 2007 рік*:

*падіння кількості відвідувачів у грудні, що видно на графіку, зумовлено
атакою хакерів. Докладно про ці події ви можете знайти інформацію тут:

http://www.telekritika.ua/news/2007-12-20/35643;
http://human-rights.unian.net/ukr/detail/186688;
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1021168.
Щорічна статистика відвідування сайту починаючи з 2005 року:
Рік
2005
2006
2007

Хіти
19 855
116 529
184 640

Відвідувачі
5 699
43 876
80 669

Хости
5 553
41 561
78 099

Блог УГСПЛ http://ugspl.livejournal.com/
УГСПЛ не стоїть осторонь розвитку інформаційних
технологій, альтернативних засобів інформування громадян та
журналістської спільноти. На своєму блозі Українська
гельсінська спілка з прав людини інформує про факти порушень
прав людини, розміщує заяви та звернення. Постійними
читачами блогу є 76 чоловік.
Блог-спільнота „Хроніки прав людини”
http://community.livejournal.com/ua_human_rights/
Спільнота створена УГСПЛ для обговорення та обміну
думками усіх зацікавлених щодо питань прав людини в Україні
та в країнах поряд. Учасниками спільноти є 55 чоловік.
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6. Навчання правам людини
У рамках проекту «Розвиток мережі правозахисних
адвокатів через навчання та проведення стратегічних справ»,
що реалізується за фінансової підтримки МФ „Відродження”
УГСПЛ розпочала більш ніж річний курс дистанційного
навчання для юристів і адвокатів з прав людини. Протягом
січня-березня тривав конкурсний відбір учасників.
14-20 квітня УГСПЛ розпочала цей курс проведенням
тренінгу «Використання національних і міжнародних
механізмів для захисту прав людини в стратегічних справах».
Курс проводиться для 20 юристів з прав людини. Під час
тренінгу адвокати та юристи з усіх регіонів України детально
ознайомились з процедурами у Європейському суді з прав
людини, а також зі стандартами прийнятності заяв, практикою
Суду, практичним питанням підготовки скарг, використанню
термінових процедур Суду. Також були розглянуті можливості
використання різних механізмів у системі Організації
Об’єднаних Націй.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1177322964;
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1177321608

Після цього протягом року учасники курсу працювали з
індивідуальними завданнями, а також отримували можливість
працювати зі справами в рамках Фонду стратегічних справ
УСГПЛ. Курс завершиться в квітні 2008 року 4-денним
тренінгом.
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13 червня УГСПЛ спільно з Міжнародним Фондом
«Відродження» був проведений круглий стіл «Стратегічні
напрямки захисту прав пацієнтів в Україні»
19 серпня спеціаліст Української Гельсінської спілки з
прав людини взяв участь в програмі школи з прав людини
"Проведення громадських кампаній та практичний захист прав
людини" для юристів Білорусі, де прочитав лекцію «Свобода
асоціацій. Кампанії захисту громадського інтересу».
5-8 жовтня представники УГСПЛ взяли участь в курсі для
білоруських активістів «Застосування міжнародного права в
діяльності громадських об’єднань». Була прочитана лекція
щодо можливої реакції уряду на скарги до Комітету ООН з прав
людини чи Європейського суду з прав людини.
12-13 жовтня під час семінару для юридичних клінік
«Право на повагу до приватного і сімейного життя; свобода
думки, совісті і віросповідання; свобода вираження поглядів,
свобода зібрань та об’єднання: захист прав людини у контексті
Європейської Конвенції
з прав людини та практика її застосування в Україні»
фахівцем УГСПЛ були прочитані лекції «Зміст права на
свободу об’єднань: положення українського законодавства та
аналіз судової практики»; «Практика ЕСПЛ у справах про
захист свободи об’єднання».
12-13 листопада представники УГСПЛ взяли участь у
семінарі-тренінгу “Налагодження співпраці між пацієнтами,
медичними працівниками і юристами у захисті прав людини в
сфері охорони здоров'я”, під час якого був презентований
проект Української Гельсінської Спілки з прав людини щодо
захисту жертв порушень прав людини та основних свобод в
галузі охорони здоров'я.
30 листопада під час всеукраїнського дебатного турніру
«Серце Києва» представником УГСПЛ була прочитана лекція
щодо верховенства права - основної теми дебатів.
Також у 2007 році УГСПЛ разом з Норвезьким
Гельсінським комітетом розпочала реалізацію проекту
«Програма навчання правам людини в Україні». Його метою є
підвищення рівня культури прав людини в Україні. В рамках
проекту було розпочато дослідження та збір даних щодо різних
аспектів навчання правам людини в Україні, проведено експертний
аналіз сучасного стану розвитку навчання правам людини в
Україні. Найбільшим надбанням підготовчих дій стало залучення
організацій – партнерів. Продовженням цього проекту є створення
постійно діючої системи УГСПЛ для навчання правам людини у
формі шкіл, тренінгів та інших заходів.
Також УГСПЛ протягом року поширювали інформаційні
листівки на тематику реалізації та шляхів захисту прав людини14
14
та основоположних свобод.

Тренінги з протидії торгівлі людьми
27 березня УГСПЛ разом з ОБСЄ провели тренінг для
представників НУО, що працюють з постраждалими від торгівлі
людьми
19-20 квітня в рамках навчального курсу для
прав людини відбувся тренінг для адвокатів/юристів
торгівлі людьми, що був організований УГСПЛ
координатором проектів ОБСЄ в Україні, МЗС
ОБСЄ/БДІПЛ.

юристів з
з протидії
спільно з
Данії та

20 липня УГСПЛ разом з ОБСЄ провели тренінг для
представників НУО, що працюють з постраждалими від торгівлі
людьми
22-23 листопада УГСПЛ спільно з ОБСЄ провела тренінг
для адвокатів/юристів з протидії торгівлі людьми.
Цілі тренінгів: підвищення рівня правової захищеності жертв торгівлі
людьми; підвищення спроможності українських адвокатів представляти
права та інтереси постраждалих від торгівлі людьми; створення мережі
адвокатів, які спеціалізуються у питаннях протидії торгівлі людьми в
Україні; підвищення рівня правових знань працівників НУО, що працюють
з потерпілими від торгівлі людьми. Загалом, у тренінгах взяли участь 52
представника НУО та 55 юристів і адвокатів.

Обговорення під час
тренінгу
з протидії торгівлі людьми
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7. Вплив на державну політику з прав людини
Робота в консультативно-дорадчих органах при органах
влади
Члени Спілки є членами різноманітних консультативнодорадчих державних органів: Національної комісії зі зміцнення
демократії та утвердження верховенства права (консультативнодорадчий орган при Президенті України), Громадських рад з
питань забезпечення прав людини при Міністерстві внутрішніх
справ України, обласних та місцевих управліннях МВС,
Громадській раді при Міністерстві закордонних справ України,
Консультативної громадської ради при Голові Верховної Ради
України та інших.
У Громадській раді при МВС з питань забезпечення прав
людини працюють 6 представників 4-х організацій членів
УГСПЛ - Харківської і Вінницької правозахисних груп,
інституту "Республіка", Одеської правозахисної групи
"Верітас", а Голова Правління УГСПЛ є співголовою цієї ради.
Члени УГСПЛ входять також до ГР при обласних управліннях
МВС в Києві, Київської області, Севастополі, Харкові,
Чернігові, Одесі, Кіровограді, Херсоні, Львові, Вінниці, Криму,
Дніпропетровську, Луганську, Житомирі, Сумах.
Докладніше про роботу Громадських рад при МВС
дивіться:
http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b12
http://mvs.gov.ua – розділ „Громадська рада”
16 березня представник УГСПЛ узяв участь в засіданні
робочої групи Національної комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права. Предметом обговорення став
проект Концепції реформи кримінальної юстиції.
16 березня представник УГСПЛ також взяв участь в роботі
Громадсько-консультативної ради при Голові ВРУ Морозі.
26 березня представник УГСПЛ взяв участь в роботі
засідання Національної Комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права. Темою засідання стало
схвалення попередньої редакції концепції державної політики у
сфері кримінальної юстиції.
16 квітня представник УГСПЛ взяв участь в засіданні
консультативної ради при Голові ВРУ О. Морозі.
26 квітня представник УГСПЛ взяв участь в засіданні
Громадської ради при Управлінні МВС у місті Києві.
24 вересня Президент України своїм Указом вивів зі
складу національної комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права виконавчого директора
УГСПЛ В.Яворського та включив голову правління Є.Захарова.16
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Прес-релізи та звернення щодо публічної політики в
сфері прав людини
22 березня УГСПЛ оприлюднила прес-реліз "Партії забули
свої передвиборчі обіцянки у сфері прав людини....", в якому
представила результати моніторингу діяльності політичних
партій і блоків у сфері прав людини після виборів, що були
оформлені в збірку „Діяльність політичних партій і блоків у
сфері прав людини після виборів».
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1174564203
19 червня УГСПЛ та Міжнародна Гельсінська Федерація
за права людини звернулися до посадових осіб та органів
України зі зверненням, в якому привернули увагу до тривалих
проблем катування, жорстокого поводження та насильства з
боку правоохоронних органів в Україні.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1182275263
27 вересня УГСПЛ звернулась до Президента України з
відкритим листом щодо намірів „реформування” Державної
кримінально-виконавчої служби. В листі правозахисники
вказали на необхідності корінної переробки запропонованої
Адміністрацією Президента Концепції реформи Державної
кримінально-виконавчої служби, оскільки остання містила
безліч недоліків. ЇЇ подальше прийняття було зупинено.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1190892895
27 грудня УГСПЛ звернулась з відкритим листом до
Прем’єр-міністра та членів Кабінету Міністрів України з
пропозицією здійснити 10 конкретних кроків, спрямованих на
захист, повагу і забезпечення прав людини і основоположних
свобод в Україні.
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1198754493
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8.

Спеціальні проекти:

Антипремія «Будяк року»
Другий рік поспіль Українська Гельсінська спілка з прав
людини провела нагородження лауреатів Антипремії УГСПЛ
«Будяк року» - осіб та організацій, які найбрутальніше
порушували
права
людини
протягом
минулого
року. Антипремія вручається в Міжнародний день захисту прав
людини 10 грудня.
Цього року конкурсна комісія, відповідно до Регламенту
обрала п’ятьох лауреатів:
1) Генеральна прокуратура України за бездіяльність у
випадку порушення прав людини, зокрема, відсутність
розслідування за фактом побиття засуджених: 22 січня
2007 року в Ізяславській колонії №31; 7 червня 2007 року в
Бучанській колонії №85; 10
листопада
2007
року в
Слов’яносербській колонії №60.
2) Грицак Василь Миколайович народний депутат України,
член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного
забезпечення МВС України за найбрутальніше втручання в
право на приватність та за найбільш небезпечну законодавчу
ініціативу.
3) Ільтяй Микола Петрович, перший заступник Голови
Державного департаменту України з питань виконання
покарань за бездіяльність у випадку порушення прав людини та
за брутальне насильство проти громадян.
4) Кощинець Василь Васильович, Голова Державного
департаменту України з питань виконання покарань за
застосування спеціальних загонів для побиття ув’язнених,
приховування інформації та залишення буз відповідей
інформаційні запити правозахисних організацій. Ігнорування та
обмеження діяльності громадських організацій.
5) Черновецький Леонід Михайлович, голова Київської
міської державної адміністрації за спробу незаконного
обмеження свободи пересування.
Більше про антипремію УГСПЛ можна дізнатися тут:
http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14
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Docudays.UA.
“Дні документального кіно про права людини
„Український контекст”
Docudays.UA
–
єдиний
міжнародний
фестиваль
документальних фільмів про права людини в Україні. Повна
назва - “Дні документального кіно про права людини
„Український контекст”. Заснований у 2003 році. Четвертий
міжнародний фестиваль Дні документального кіно з прав
людини «Український контекст» пройшов з 30 березня по 5
квітня 2007 року.
Організаторами Фестивалю є УГСПЛ та Громадська
організація "Центр сучасних інформаційних технологій та
візуальних мистецтв", а з осені 2007 року – також Херсонський
обласний Фонд милосердя та здоров’я, Херсонська міська
Асоціація журналістів „Південь”.

Відкривав фестиваль
популярний телеведучий
Єгор Соболєв

Мета фестивалю Docudays.UA – засобами кіномистецтва
привернути увагу українського суспільства до проблем
людства, сприяти розвитку відкритого діалогу про права
людини, утвердженню ставлення до людської гідності як
найвищої цінності.
Структура
Docudays.UA:
конкурсні
покази
документальних фільмів, ретроспектива фільмів славетних
режисерів-документалістів,
інформаційні
та
тематичні
програми, семінари, круглі столи, дискусії, конференції,
майстер-класи майстрів документального кіно, міжнародна
майстерня документального кіно. Під час фестивалю працює
відеотека, в ній знаходяться касети VHS або DVD зі всіма
фільмами-учасниками
фестивалю
для
індивідуального
перегляду.
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Конкурси Docudays.UA. Основні конкурси на фестивалі:
професійний і правозахисний. Кожен конкурс має призовий
фонд. У журі фестивалю запрошені зірки документалістики,
відомі правозахисники та журналісти.
У грудні 2006 року на міжнародному фестивалі IDFA в
Амстердамі Docudays. UA “Дні документального кіно про права
людини „Український контекст” прийняли до Міжнародної
Мережі фестивалів про права людини (HRFN).
На фестивалі у 2007 році було представлено більше ніж 100
фільмів майже з 40 країн світу. Більшість фільмів були
відзначені на багатьох міжнародних фестивалях, деякі з них
були номіновані на "Оскар".
Фестиваль, крім Києва, протягом року, починаючи з осені,
мандрував регіонами України. Покази відбулись в Сумах,
Севастополі, Дніпропетровську, Чернігові, Львові, Луганську,
Одесі, Харкові, Донецьку, Сімферополі, Кривому Розі.

Пресконференція
під час фестивалю

Генеральним інформаційним партнером Четвертого
фестивалю було Агентство ЛігаБізнесІнформ ЛІГА.NET, а
Інформаційно-правовим партнером "Правовий АСПЕКТ"
Медіа партнери Четвертого фестивалю:
Національний кінопортал
Інтернет видання Телекритика
Радіо ЕРА
Радіо Свобода
Тижневник "Без Цензури"
20
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Цього року партнерами фестивалю були:
Міжнародний фонд „Відродження”
Міністерство культури і туризму України
Національна спілка кінематографістів України
Програма Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в
Україні
Фонд сприяння демократії Посольства США
Посольство Росії в Україні
Польський Інститут в Києві
Німецький культурний центр Гете-Інститут в Україні
Чеський центр у Києві
Французський культурний центр в Україні
Британська Рада в Україні
Міжнародний кінофестиваль WATCH DOCS, Варшава
Громадський Інститут фільму (Польща)
Міжнародний кінофестиваль ONE WORLD (Прага)
Міжнародний кінофестиваль VERZIO (Будапешт)
DRAGON Forum, Польща
EAST SILVER, Чехия
Європейська документальна мережа (EDN), Данія
Гільдія неігрового кіно та телебачення Росії
Проект KINOTEATR.DOC
Компанія „Гештальт Консалтінг Груп”
Фармацевтична компанія "AIM"
Кінокомпанія „Калейдоскоп” (Польща)
Кінокомпанія “МаГіКа-фільм”
Кінокомпанія „Inspiration Films”
Галерея "Ательє Карась"
Квартира "БАБУЇН"

Більше інформації про Фестиваль шукайте на офіційному
сайті: http://www.docudays.org.ua.
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Фінансовий звіт УГСПЛ
за 2007 рік
Фінансові надходження
Суми безповоротної
фінансової допомоги
(гранти)
Пасивні доходи

1 202 318,43

Загалом

1 208 145,41

5 826,98

За цей період виконувались грантові програми
Міжнародний Фонд „Відродження”
1.Проект № 2601851 „Підтримка Інтернет порталу з прав
людини „HELSINKI.ORG.UA” . Термін дії проекту з
23.08.2006р. по 01.09.2007р. – 20 200,00 (50% - кінцева
виплата).
2.Проект № 2702551 „Захист жертв порушень прав
людини та основних свобод в галузі охорони здоров`я в
рамках Фонду правового захисту жертв порушень прав
людини ”.
Термін дії проекту з 20.07.2007р. по 20.07.2008р. –
45389,40 (60% від загального кошторису).
3.Проект № 2605311 „Розвиток мережі правозахисних
адвокатів через навчання та проведення стратегічних судових
справ”. Термін дії проекту продовжений до 01.05.2008р.
-129785,00 (50% - кінцева виплата)
Інституційна підтримка Інституту відкритого
суспільства (Будапешт)
1.Угода G2152 „Інституційна підтримка 2006/2007”.
Термін дії угоди з 01.07.2006р. по 30.06.2007р. – 100772,90
(50% - кінцева виплата).
2.Угода G2152 „Інституційна підтримка 2007/2008”.
Термін дії угоди з 01.07.2007р. по 30.06.2008р. – 100772,85
(50% від загального кошторису).
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Координатор проектів ОБСЄ в Україні
1.Договір від 12.03.2007р. „Протидія торгівлі людьми в
Україні” – організація одноденного тренінгу для
представників неурядових організацій 27.03.2007р. м. Київ –
15344,00 (100%)
2.Договір від 14.03.2007р. „Протидія торгівлі людьми в
Україні” – організація дводенного тренінгу для адвокатів, які
представляють інтереси та захищають права потерпілих від
торгівлі людьми 19-20 .04.2007р. м. Київ – 58808,18 (100%)
3.Договір від 18.06.2007р. „Протидія торгівлі людьми в
Україні” - організація одноденного тренінгу для
представників неурядових організацій 20.07.2007р. м. Київ –
16044,00 (100%).
4. Договір від 30.10.2007р. „Протидія торгівлі людьми в
Україні” – організація дводенного тренінгу для
адвокатів/юристів, які представляють інтереси та захищають
права потерпілих від торгівлі людьми 22-23.11.2007р. м. Київ
– 58898,31 (100%)

Oxfam Novib
1.Проект № ОЕК-505110-0005597 Назва проекту
UHHRU 2007-2009. Термін дії проекту 01.11.2007-31.10.2009
– 611078,79 (47,16% від загального кошторису).

Інститут Сталих Спільнот UCAN
1.Проект № UCAN-08-CB-06 „Програма посилення
організаційної спроможності лідерів третього сектору”.
Термін дії проекту 01.12.2007-30.06.2008 – 45225,00 (60% від
загального кошторису).
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Витрати організації

№
1.

Вид витрат

Оплата праці
Нарахування на зарплату
Загалом за цією статтею витрат
Офісні витрати
2.
Оренда офісу (за 12 місяців)
3.
Послуги Інтернету
4.
Послуги зв’язку (телефон)
5.
Канцелярські витрати та витратні матеріали
для ксероксу, принтера
6.
Програма „Ліга Закон” (аванс на 2008р. 6
місяців)
7.
Меблі, сейф
8.
Банківські витрати
9.
Поштові витрати
10.
Література, передплата періодичних видань
Загалом зі цією статтею витрат
Обладнання
11.
Комп’ютер
12.
Проектор
13.
АТС
Загалом зі цією статтею витрат
Оплата послуг
14.
Оплата адвокатів та правових послуг
15.
Оплата перекладачів
16.
Транспортні послуги
17.
Організація семінарів, конференцій та пресконференцій (оплата проїзду, готелю та
оренди залу)
18.
Видавничі й поліграфічні послуги (друк
літератури та інших видань)
19.
Інші витрати
Загалом зі цією статтею витрат
Загалом за усіма статтями витрат:

Сума
46 591,31
17 080,44
63 671,75
49 501,40
10 415,10
4 709,41
4 806,05
2 067,12
2 730,00
5 161,22
1 250,00
2 412,31
83 052,61
3 596,40
6 130,00
1 627,00
11 353,40
43 740,00
9 336,00
6 000,00
231 645,65

27 500,00
148 354,68
466 576,33
624 654,09
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Українська Гельсінська спілка з прав людини – є
неполітичною, неприбутковою та незалежною громадською
організацією. Вся наша діяльність спрямована на захист
жертв порушень прав людини або попередження таких
порушень в майбутньому.
Ми ніколи не беремо плату за надану допомогу. З однієї
сторони, абсолютна більшість жертв порушень прав людини,
з якими ми працюємо, не спроможні платити за таку
допомогу. З іншої сторони, така оплата фактично заборонена
чинним законодавством.
Проте така професійна діяльність вимагає витрачання
значних ресурсів, пов’язаних з оплатою поточних витрат
організації та зарплатні її працівникам.
Якщо ви поділяєте нашу діяльність і хочете її
підтримати, ви можете надати нам добровільні пожертви.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на захист жертв
порушень прав людини, котрі не можуть захищати себе
самостійно. Використання коштів перевіряється Ревізійною
комісією та незалежними аудиторами.
Усі благодійники, незалежно від суми наданої
благодійної пожертви, будуть отримувати щорічний
змістовний та фінансовий звіт УГСПЛ, а також інформацію
про напрямки витрачання наданих коштів.
Ми просимо усіх благодійників повідомляти нас про
розмір свого внеску, час його внесення будь-яким доступним
шляхом (телефоном, поштою тощо). Також просимо
повідомляти, чи бажаєте ви отримувати відповідні звіти, а
також, чи ви погоджуєтеся на оприлюднення інформації про
пожертвування.
У разі необхідності, ми можемо надати будь-які
необхідні документи для підтвердження надання благодійної
допомоги з метою зменшення податків:
- для юридичних осіб до суми валових витрат
включається допомога неприбутковим організаціям у розмірі,
що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
(стаття 5.2.2 Закону „Про оподаткування прибутку
підприємств”).
Наші реквізити для перерахунку добровільних пожертв у
будь-якому банку країни у гривнях:
Одержувач: ВАГО «Українська Гельсінська спілка з
прав людини»
Р.р. № 26000013570921
Київська міська філія АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 322012 25
Призначення платежу: Добровільне пожертвування.
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