
Під такою назвою триває реалізація проекту для офіцерів Міністерства внутрішніх справ 
України. 

У 2008 році, коли світ відзначає 60-річчя Загальної декларації прав людини, львівська 

правозахисна громадська організація «Дівочий клуб «Юнка», центр допомоги біженцям 

«Права людини не мають кордонів» - за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини та у партнерстві з «Міжнародною Амністією в У країні» і МВС, розпочали втілення 

цього проекту. Він являє собою програму навчань для працівників органів внутрішніх справ 

з питань дотримання прав людини, протидії домашньому насильству, дискримінації, расизму 

та ксенофобії. 

Про перші результати реалізації задуму та основні його цілі сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ 
України розповіли представники згаданих громадських організацій, а також працівники Управління 

моніторингу  дотримання прав людини в діяльності ОВС, очолюваного заступником керівника Апарату 

міністра Катериною Левченко. 

Представниця одного з фундаторів проекту – «Міжнародної амністії в Україні» - НаталкаДульнєва, 
зокрема, повідомила, що він стартував у двох пілотних областях: Чернівецькій та Львівській.  Там 

тренери неурядових організацій провели курс семінарів-тренінгів для працівників карного розшуку та 

дільничних інспекторів міліції  (груп по 30-35 слухачів),  а також семінари для керівного складу 

структурних підрозділів УМВС . 

«Розробляючи курс, який міститься у двох підручниках, ми виходили з усвідомлення суперечливості 
ситуації, що в ній діє українська міліція, - сказала пані Дульнєва. – Суперечливість полягає у тому, що 

нерідко численні міжнародні норми щодо прав людини, відповідні вимоги національного законодавства 

не відображені або не відповідають букві відомчих інструкцій і таким чином поступаються їм на 

практиці. Відтак, слід шукати шляхи подолання такої невідповідності і проект «Права людини для 
міліції», на нашу думку, дозволяє цього досягти, оскільки він розглядає правоохоронців не як 

потенційних порушників цих прав, а як виконавців позитивного обов’язку перед людьми, і доводить, 

що дотримання прав людини не є перешкодою для ефективності міліції, а навпаки – однією з її 

передумов». 

Програма навчань передбачала проведення 4 семінарів-тренінгів. Перший з них ознайомив працівників 

міліції з основною проблематикою прав людини, категоріями, принципами та особливостями 

міжнародно-правових документів, а також засвідчив зв’язок між ними та д іяльністю правоохоронних 

органів. Наступні – були присвячені специфічним темам: жертвам домашнього насильства; мігрантам, 

біженцям і шукачам притулку; проблемам расизму та ксенофобії в Україні та зростанню злочинності на 
цьому грунті. 

Керівник Управління моніторингу дотримання прав людини у діяльності органів внутрішніх справ МВС 

України Катерина Левченко підкреслила принципову важливість для Міністерства співпраці з 

громадськими правозахисними організаціями у цій сфері. Позитивний приклад проекту «Права лю дини 
для міліції» логічно доповнює і розширює ту діяльність, яку здійснює Управління. Помічники міністра з 

прав людини, які працюють в системі МВС фактично лише з травня 2008 року, користуючись 

матеріалами, здебільшого підготовленими саме представниками правозахисних організацій, вже 

провели в міліцейських підрозділах близько 150  подібних тренінгів. Однак проблема захисту прав 

людини є і залишатиметься актуальною ще довго, тому зажди будуть потрібні нові знання, новий 
досвід, які збагачуватимуть практику. Процес цей зупинятися не повинен. 
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