
Інформація МВС України про виконання Плану заходів 
МВС України щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України та  

Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році 
за січень-липень 2015 року 
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1. (2.) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про внесення змін до 
законів України щодо оборони, мобілізаційної 
підготовки та мобілізації (стосовно 
реформування системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України з урахуванням 
можливостей національної економіки, досвіду 
проведення часткової мобілізації та проведення 
антитерористичної операції, досвіду інших країн 
у зазначеній сфері) 

До 30 жовтня Міноборони, 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

У стадії виконання 
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від  
06.05.2015 № 17751/1/1-15 до Закону України від 
07.04.2015  
№ 277-VIIІ “Про внесення змін до Законів України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про 
військовий обов’язок і військову службу” щодо освітніх 
гарантій для студентів, аспірантів та докторантів денної 
форми навчання” проведено роботу із внесення змін у 
відомчі документи (вих. МВС № 22399/Тх від 
27.05.2015). 
Погоджено проект Закону України від 20.05.2014 “Про 
внесення змін до статті 23 Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо надання 
відстрочки від мобілізації в особливий період 
спортсменам, які включені до складу кандидатів на 
участь в олімпійських та всесвітніх іграх, та їх тренерам”. 

  

2. (3.) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо концепції створення 
ефективної державної системи кризового 
реагування (мережі ситуаційних центрів 
центральних органів виконавчої влади) та плану 
заходів щодо реалізації зазначеної концепції 

До 30 листопада Міноборони, 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

У стадії виконання 
НГУ здійснюється запровадження інформаційно-
телекомунікаційної системи, у тому числі для створення 
Центру керівництва кризових ситуацій НГУ (закуплено 
та встановлено серверне обладнання, 6 захищених 
ПЕОМ, 4 тактичні планшети та програмне 
забезпечення “Арена” (ГІС). 
Для забезпечення швидкого реагування на зміну 
оперативної обстановки в штабах територіальних 
управлінь оперативно-територіальних об’єднань 
створено відділи командних пунктів, що підвищило 
якість збирання та аналізу даних оперативної 
обстановки про виконання службово-бойових (бойових) 
завдань та ефективність взаємодії між органами 
управління НГУ. 
Адміністрацією Держприкордонслужбинаправлено до 
Міністерства оборони України пропозиції щодо системи 
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індикаторів національної безпеки (від 26.06.2015 № 
0.42-6965/0/6-15) та розрахунки щодо 
потреб Адміністрації Держприкордонслужби у 
фінансових ресурсах (від 28.07.2015 № 0.41-8275/0/6-
15). 
ДСНС організовано кризове реагування на базі 
Державного центру управління в надзвичайних 
ситуаціях, а також у територіальних органах ДСНС. 
ДСНС надано пропозиції Міноборони до проекту 
Концепції  створення ефективної системи кризового 
реагування (мережі ситуаційних центрів центральних 
органів виконавчої влади) (вих. від 09.06.2015 № 02-
8434/173). 

3. (7.) Інженерно-фортифікаційне обладнання 
визначених позиційних районів поблизу 
кордону між Україною та Російською 
Федерацією 

Протягом року Адміністрація Держ
при-
кордонслужби, Мін
оборони, 
ДФС 

У стадії виконання 
За дорученням Президента України та на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18.02.2015 № 251-р Адміністрацією 
Держприкордонслужби опрацьовано План заходів 
щодо інженерно-технічного облаштування українсько-
російського кордону, територій, прилеглих до районів 
проведення антитерористичної операції та Автономної 
Республіки Крим (далі – План), який затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
травня 2015 року № 439-р. 
З метою реалізації Плану вживається практичних 
заходів: 
створено робочу групу, визначено координатора 
виконання Плану та затверджено План заходів (наказ 
Адміністрації Держприкордонслужби від 26.06.2015 № 
121дск); 
прийнято (наказ Адміністрації Держприкордонслужби 
від 30.04.2015 № 95) від Мінінфраструктури Державне 
підприємство “Дирекція з будівництва та 
обслуговування прикордонної інфраструктури” (код 
ЄДРПОУ 21502556); 
синхронізовано роботи з позначення україно-
російського державного кордону на місцевості та його 
інженерно-технічного облаштування; 
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визначено першочергові заходи щодо позначення 
україно-російського державного кордону на місцевості, 
послідовність та терміни проведення робіт; 
спільно з проектним інститутом СБУ розробляється 
робоча документація 1-ї черги (ділянки Харківського та 
Чернігівського загонів) для проходження експертизи в 
ДП “Укрдержбудекспертиза”; 
підготовлено 35 договорів  розроблення проектно-
вишукувальних робіт (далі – ПВР) на загальну суму 2,229 
млн. грн. (підписані 11.06.2015). Вартість будівельно-
монтажних робіт складає орієнтовно 1,6 млрд. грн.; 
з ДП “Укрдержекспертиза” укладено договір 
проведення експертизи вартості ПВР; 
проведено спільну нараду з фахівцями проектного 
інституту СБУ із залученням представників Адміністрації 
Держприкордонслуж- би, відповідальних за реалізацію 
проекту,  з питань уточнення розташування на 
місцевості фортифікаційних споруд (20.07.2015); 
у прикордонних загонах триває розроблення дефектних 
актів облаштування ділянок державного кордону 
(згідно з технічним завданням); 
триває уточнення вихідних даних щодо розроблення 
проектно-кошторисної документації (земельні питання 
з районними та обласними державними 
адміністраціями). 
На виконання пункту 5 протокольного рішення наради 
РНБО від 20.02.2015 Адміністрацією 
Держприкордонслужби разом з Генеральним штабом 
Збройних Сил, Головним управлінням Національної 
гвардії України, Донецькою, Запорізькою, Херсонською 
та Миколаївською ОДА опрацьовано проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Плану першочергових заходів з 
облаштування державного кордону України вздовж 
морського узбережжя та забезпечення охорони 
територіального моря України” (далі – Проект 
розпорядження). 
На теперішній час проект розпорядження направлено 
до Мін’юсту для проведення правової експертизи (вх. 
№17846-0-26-15 від 26.06.2015). 
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4. (8.) 1) підготовка і проведення експертних місій ЄС 
для оцінки прогресу України з досягнення 
критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для України за блоком 3 

До 30 березня МЗС, 
Мін’юст, 
МВС, 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

Виконано 
З 23 до 27 березня 2015 року в Україні працювали три 
експертні місії ЄС, які здійснювали оцінювання стану 
виконання Україною критеріїв за блоком 3 
“Забезпечення громадського порядку та безпеки”, 
зокрема щодо боротьби з організованою злочинністю, 
незаконним обігом наркотиків, корупцією та торгівлею 
людьми. 
Представники МВС брали участь у роботі кожної місії. 
  

За результатами 
експертних місій за 
всіма блоками 
Європейська Комісія 
повинна подати на 
розгляддержав-
членів ЄС доповідь 
про виконання 
Україною критеріїв 
Плану дій. 
  

  2) досягнення критеріїв другої фази виконання 
Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України 

До 21 травня МЗС, 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

У стадії виконання 
Щомісяця МВС, ДМС, Адміністрація 
Держприкордонслужби подають до МЗС звіти про 
виконання Національного плану заходів з виконання 
другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України. 
У травні 2015 року у МВС опрацьовано попередній звіт 
експертів ЄС з оцінювання стану досягнення критеріїв 
другої фази плану щодо лібералізації візового режиму, 
а також проект плану заходів Кабінету Міністрів України 
з виконання рекомендацій експертів ЄС. За 
результатами поінформовано Кабінету Міністрів 
України. 
  

  

5. (9.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення Концепції 
державної цільової програми розвитку 
Національної гвардії 

У двомісячний 
строк після 
видання Указу 
Президента 
України “Про 
рішення Ради 
національної 
безпеки і 
оборони України 
“Про 
Стратегічний 
оборонний 
бюлетень 
України (нова 

МВС У стадії виконання 
Подано до Міністерства оборони України пропозиції 
щодо розроблення Концепції та проекту Програми 
розвитку озброєнь та військової техніки до 2020 року. 
Представники НГУ постійно беруть участь у засіданнях 
робочої групи з питань розроблення проекту Програми 
розвитку ОВТ до 2020 року під головуванням першого 
заступника Секретаря РНБО. Матеріали щодо розвитку 
озброєння та військової техніки НГУ представлено 02 
червня 2015 року на міжвідомчій нараді під 
керівництвом першого заступника Секретаря РНБО. 
У НГУ створено робочу групу з проведення оборонного 
огляду, якою здійснюється розроблення відповідних 
матеріалів. 
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редакція)” та 
внесення змін до 
пункту 16 
постанови 
Кабінету 
Міністрів України 
від 
01 березня            
2014 року № 65 
“Про економію 
державних 
коштів та 
недопущення 
втрат бюджету” 

На виконання протокольного рішення міжвідомчої 
наради від 28 квітня 2015 року з питання “Про стан 
розробки проекту державної цільової оборонної 
програми розвитку озброєння та військової техніки 
насередньострокову перспективу опрацьовано основні 
підходи та розрахунки із зазначених питань. Матеріали 
щодо розвитку озброєння та військової техніки для НГУ 
було представлено 02 червня 2015 року на міжвідомчій 
нараді під керівництвом першого заступника Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони України 
  

6. (21.)  1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 
№ 147 “Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на будівництво 
(придбання) житла для військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу” 

До 30 червня Міноборони, 
Мінфін, 
МВС, 
Мінеконом-
розвитку, 
інші державні 
органи (відповідно 
до компетенції) 

Виконано 
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 
25.05.2015              № 325 „Про внесення змін до пункту 
3-4 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на будівництво (придбання) 
житла для військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складуˮ. 

  

  2) забезпечення будівництва (придбання) 
житла, насамперед для сімей загиблих та 
поранених військовослужбовців (осіб рядового і 
начальницького складу), які брали 
безпосередню участь у антитерористичних 
операціях, заходах, пов’язаних із забезпеченням 
правопорядку на державному кордоні 

Протягом року Міноборони, 
Мінфін, 
МВС, 
Мінеконом-
розвитку, 
інші державні 
органи (відповідно 
до компетенції) 

У стадії виконання 
За рахунок перерозподілу напрямів використання 
коштів державного бюджету МВС збільшено капітальні 
видатки на придбання житла для працівників органів 
внутрішніх справ. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.02.2011 № 147 (з урахуванням 
прийнятих змін до пункту 3-4 Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті на 
будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу, від 25.05.2015) та на виконання вимог наказу 
МВС від 05.06.2015 № 686             „Про придбання житла 
розпочато процедуру проведення конкурсу із закупівлі 
житла на вторинному ринку для працівників органів 
внутрішніх справ. 
Протягом січня-липня 2015 року за рахунок усіх джерел 
надходжень (від органів місцевого самоврядування, 
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відповідно до виконання умов інвестиційних договорів 
тощо) отримано 41 квартиру для працівників органів 
внутрішніх справ ГУМВС, УМВС України у Волинській, 
Донецькій Запорізькій, Івано-Франківській, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та 
Дніпропетровського ДУВС. 
За цей період на об’єктах житлового будівництва УМВС 
України в Хмельницькій області освоєно капітальних 
вкладень у сумі 14,4 млн. грн. 
Відповідно до виконання умов інвестиційних договорів 
продовжується будівництво шести житлових будинків 
на земельних ділянках ГУМВС, УМВС України в Івано-
Франківській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій 
областях. 
За результатами проведеної роботи керівництвом 
УМВС України у Вінницькій, Волинській, 
Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській областях органами місцевого 
самоврядування протягом звітного періоду виділено 
851 земельну ділянку під індивідуальну житлову 
забудову для працівників ОВС, які брали участь в 
антитерористичній операції. 
 ДСНС передано 2 квартири сім’ям загиблих членів 
екіпажу вертольота Мі-8Т Спеціального авіаційного 
загону Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту 
ДСНС.АдміністрацієюДержприкордонслужби  на 2015 
рік планується введення в дію 277 квартир та 24 кімнат 
загальною площею 15999 кв. м. із загальним обсягом 
капітальних вкладень 60000,0 тис. грн. 
На теперішній час триває виконання будівельно-
монтажних робіт. 
Розроблено графік введення в експлуатацію об’єктів 
для особового складу підрозділів охорони державного 
кордону, у тому числі учасників АТО. 
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З початку 2015 року Держприкордонслужба отримала 
для розподілу серед військовослужбовців 40 квартир у 
місті Чоп Закарпатської області. 
З метою забезпечення житлом сімей загиблих та 
поранених військовослужбовців, які потребують 
поліпшення житлових умов, Адміністрацією 
Держприкордонслужби подано до Мінсоцполітики 
інформацію про необхідність забезпечення житлом 8 
сімей загиблих та 1 важкопораненого. 
На теперішній час забезпечено житлом 11 сімей 
загиблих військовослужбовців. 
Луцькою міськрадою для забезпечення житлом сімей 
важкопоранених військовослужбовців будевиділено 2 
квартири вм. Луцьк. 
  

7. (29.) Проведення капітального ремонту та 
реконструкції казармено-житлового фонду 
військових містечок військових частин 
Національної гвардії, придбання і будівництво 
житла в межах коштів, передбачених у 
державному бюджеті 

Протягом року МВС У стадії виконання 
Постійно здійснюється перегляд розташування місць 
дислокації військових частин НГУ, проводяться 
капітальні ремонти, реконструкція казармено-
житлового фонду військових частин, будівництво 
(придбання) житла для військовослужбовців та членів їх 
сімей, зокрема з урахуванням збільшення чисельності 
та створення нових формувань у 2015 році на баланс 
НГУ було прийнято одне військове містечко  с. Помірки 
Харківської області. 
З метою формування фонду службового житла та 
створення соціально-побутової інфраструктури на 
території військових містечок розробляється проектна 
документація на будівництво близько 140 квартир (м. 
Харків – 104 квартири, м. Вишгород – 36 квартир). 
На 2015 рік заплановано проведення реконструкції 
трьох будівель під службове житло на території 
військових частин у м. Харкові на 27 квартир та 
м. Вишгороді на 80 квартир. 
Наразі ведеться робота з прийому 8 будівель та споруд 
Полтавської КЕЧ Міністерства оборони України для 
обладнання військової частини 3059 (м. Кременчук). 

  

8. (30.) Розроблення проекту закону про внесення 
зміни до статті 7 Закону України “Про 
Національну гвардію України” 

До 30 листопада МВС У стадії виконання 
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про Національну гвардію України” (щодо 
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удосконалення організації та порядку діяльності 
Національної гвардії України) реєстр. № 1848, унесений 
народним депутатом України Пашинським С.В., 03 
лютого 2015 року прийнято в цілому Верховною Радою 
України. 
Президентом України застосовано право вето та 18 
березня 2015 року направлено Закон України “Про 
внесення змін до Закону України “Про Національну 
гвардію України” на повторний розгляд. 
  

10. (37.) 
  

1) завершення розроблення проектів положень 
про центральні органи виконавчої влади із 
урахуванням Схеми спрямування і координації 
діяльності центральних органів виконавчої 
влади Кабінетом Міністрів України через 
відповідних членів Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про 
оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади”, та внесення їх на розгляд 
Кабінету Міністрів України 

До 30 червня Центральні органи 
виконавчої влади, 
Мінеконом-
розвитку, ДРС 

У стадії виконання 
Положення затверджено постановами КМУ: 
від 13.08.2014 № 401 про МВС; 
від 20.08.2014 № 960 про ДМС; 
від 16.10.2014 №533 про Адміністрацію 
Держприкордонслуж- би. 
Доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Положення про Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій та подано на 
розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 22.06.2015 
№ 24959/Ав). 
         
  
         

Урегульовано 
діяльність МВС, 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби, ДМС 
відповідно до вимог 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
10.09.2014 № 442 
„Про оптимізацію 
системи центральних 
органів виконавчої 
влади” 

14. (67.) 2) розроблення проектів нормативно-правових 
актів з питань діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 

Протягом року Мінеконом-
розвитку, 
Мін’юст, 
МВС, 
Мінрегіон 

У стадії виконання 
Проект Закону України “Про сервісні центри і сервісні 
послуги МВС України” розглянуто на засіданні Кабінету 
Міністрів України  04 квітня 2015 року. 
06.04.2015 подано на розгляд Верховної Ради України 
(реєстр.             № 2567). 
14.07.2015 проект Закону “Про сервісні центри і сервісні 
послуги МВС України” (реєстр. № 2567) прийнято в 
першому читанні”. 
  

  

  3) поліпшення якості надання адміністративних 
послуг щодо реєстрації місця проживання, 
видачі паспортних документів, державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців, об’єднань громадян, реєстрації 
речових прав, вирішення земельних питань, 

До 30 квітня МВС, 
Мін’юст, 
Мінрегіон, 
Мінеконом-
розвитку, 

Виконано 
Адміністративні послуги ДМС включені до Переліку 
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 
надаються через центр надання адміністративних 
послуг (пункти 22-30 Переліку), затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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реєстрації автотранспортних засобів, 
оформлення посвідчень водія 
  
  

місцеві державні 
адміністрації 

16.05.2014 № 523 „Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг”. 
ДМС забезпечується виконання заходів, визначених 
пунктом 3 цього 
  
розпорядження, наразі створюється електронна база 
даних усіх паспортних документів та реєстрації місця 
проживання фізичних осіб. 
  

15. (68.) 5) забезпечення перегляду на постійній основі 
вартості бланків документів, які 
використовуються для оформлення результатів 
надання адміністративних послуг з метою 
недопущення виникнення проблем під час їх 
виготовлення на державному підприємстві 
“Поліграфкомбінат “Україна” 

До 30 грудня Центральні органи 
виконавчої влади 

У стадії виконання 
Здійснено перегляд вартості бланків документів, які 
використовуються для оформлення результатів надання 
адміністративних послуг. Підготовлено та направлено 
листи Прем’єр-міністрові України щодо розгляду 
питання непідвищення ціни на бланки документів (від 
14.03.2015 № 11627/Ав та від 
19.03.2015                 № 12756/Ав), Голові Національного 
банку України (від 27.01.2015 № 2152/Ав та від 
19.03.2015 № 12760/Ав), ДП Поліграфкомбінат 
„Україна” (від 19.03.2015 № 12776/Чб). 
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 
30.03.2015              № 10721/2/1-15 та від 
03.04.2015             № 10721/3/1-15 спільно з Мінфіном, 
Мінекономрозвитку, Мін’юстом, Нацбанком та ДП 
Поліграфкомбінат „Україна” опрацьовано питання 
збільшення вартості бланків документів. За 
результатами опрацювання надано пропозиції Кабінету 
Міністрів України                      (вих. МВС від 
29.04.2015                           № 19372/Чб). 
  

  

16. (73.) 1) забезпечення проведення перевірок 
відповідно до Закону України “Про очищення 
влади” та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 “Про 
затвердження плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України “Про очищення 
влади” 
  

Протягом року Мін’юст, 
інші державні 
органи 

У стадії виконання 
У МВС,  Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, 
ДМС організовано проведення відповідних перевірок. 
У МВС створено Управління забезпечення проведення 
люстрації. 
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17. (76.) 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проектів нормативно-правових актів 
щодо внесення змін до актів законодавства у 
сфері очищення влади 

До 30 березня Мін’юст, 
інші державні 
органи 

Виконано 
Направлено до Мін’юсту підготовлені спільно з 
Генеральною прокуратурою України пропозиції про 
внесення змін до Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України „Про очищення владиˮ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 
жовтня  2014 року № 563 (вих. МВС від 13.01.2015 № 
681/Ав). 

  

18 (80.) 1) виконання плану заходів щодо реформування 
та розвитку органів внутрішніх справ 

Протягом року МВС Виконано 
Верховною Радою України 02 липня 2015 року схвалено 
розробленів Міністерстві внутрішніх справ 
законопроекти „Про органи внутрішніх справ” (реєстр. 
№ 2561)та „Про Національну поліцію” (реєстр.№ 2822). 

  

            

  2) проведення в м. Хмельницькому 
експерименту із створення на базі підрозділів 
патрульно-постової служби міліції громадської 
безпеки та Державної автомобільної інспекції 
єдиної патрульної служби, яка виконуватиме 
завдання з охорони громадського порядку та 
запобігання правопорушенням у містах силами 
спеціальних нарядів, кожен з яких нестиме 
службу в межах закріпленого за ним сектору з 
метою оперативного реагування на виявлені 
правопорушення та повідомлення про їх 
вчинення 

До 27 квітня МВС Виконано 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22 жовтня 2014 року № 1113-р у місті 
Хмельницькому проведено експеримент з об’єднання 
нарядів патрульної служби Хмельницького міського 
відділу та нарядів дорожньо-патрульної служби відділу 
ДАІ з обслуговування міста Хмельницького в єдину 
патрульну службу з охорони громадського порядку. 
28 лютого 2015 року проведення практичної частини 
експерименту завершено. Узагальнені результати 
експерименту направлено до Кабінету Міністрів України 
(лист від 31.03.2015 № 14836/Яр). 
Практику роботи спільних патрульних нарядів у 
м. Хмельницькому продовжено до грудня 2015 року. 
  

Розроблено модель 
реформування 
патрульної служби і 
ДАІ в єдину патрульну 
службу 

  3) проведення експерименту з удосконалення 
діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ 
Головного управління МВС України у Львівській 
області 

До 30 червня МВС У стадії виконання 
Відповідно до наказу МВС від 01.07.2014 № 622 за 
окремо розробленим планом на базі ГУМВС України у 
Львівській області проводиться експеримент з 
  
удосконалення діяльності та визначення шляхів 
реформування органів внутрішніх справ. 
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Первинні результати експерименту були використані 
під час розроблення Концепції першочергових заходів 
реформування системи Міністерства внутрішніх справ 
та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ. 
Крім того, у ході експерименту розроблено проект нової 
структури низових ланок органів міліції. 
09 квітня 2015 року в ГУМВС України у Львівській 
області презентовано керівництву МВС робочий проект 
програми „Реформа системи роботи з персоналом 
регіонального підрозділу МВС України”, в якій описано 
нову структуру, функції, завдання, показники 
ефективності та модель компетенції, за якими 
працюватиме служба по роботі з персоналом. 
14 квітня 2015 року цей проект презентовано під час 
робочого з’їзду Національної громадської платформи 
„Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність”. 
Упродовж травня 2015 року проведено зустрічі з 
представниками консультативної місії ЄС, на яких 
обговорено деталі проекту з реорганізації діяльності 
районних відділів міліції, та  основні завдання, які 
будуть виконувати працівники міліції на новостворених 
позиціях. 
На даний час розпочато експеримент із упровадження 
нових форм і методів роботи Самбірського міського 
відділу (з обслуговування м. Самбір та Самбірського 
району) ГУМВС України у Львівській області. 
Наказом МВС від 24.07.2015             № 902 продовжено 
та розширено експеримент з упровадження нових форм 
і методів роботи. До експерименту задіяно ще чотири 
райвідділи ГУМВС України у Львівській області 
(Старосамбірський, Турківський, Мостиський, 
Жовківський). 
  

19. (81.) Розроблення проекту Закону України щодо 
створення Державного бюро розслідувань 

До 30 грудня Мін’юст, 
МВС 
 
 

У стадії виконання 
Листами МВС від 18.02.2015                  № 8346/Ав та від 
28.02.2015                    № 9959/Ав надано пропозиції до 
Мін’юсту до проекту Закону України щодо створення 
Державного бюро розслідувань. 
МВС підтримало розроблений Мін’юстом проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

  



Номер завдання 
Програми 

Зміст заходу Строк виконання 
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виконання/соціально
-економічний ефект 

внесення змін до пункту 81 плану заходів з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 
Стратегії сталого розвитку „Україна 2020” у 2015 році”. 
Цим розпорядженням передбачається супроводження 
Мін’юстом проекту Закону України щодо створення 
Державного бюро розслідувань (від 12.02.2015 реєстр. 
№ 2114), унесеного народними депутатами 
Кожем’якіним А.А. та іншими.. 
У МВС  проект Закону України щодо створення 
Державного бюро розслідувань (від 12.02.2015 реєстр. 
№ 2114) опрацьовано та листом від 11.03.2015 № 
11474/Ав надано концептуальні зауваження і 
пропозиції Голові Комітету Верховної Ради України з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності. 21.05.2015 Верховною Радою України цей 
законопроект прийнято в першому читанні. 
15.07.2015 законопроект направлено на повторне друге 
читання. 

20. (82.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про муніципальну 
поліцію 

До 30 березня МВС, 
Мін’юст, 
Мінрегіон 

У стадії виконання 
15.04.2015 Прем'єр-міністрові України направлено лист 
(№ 17708/Пк) з пропозицією визначити головним 
виконавцем плану Уряду Міністерство регіонального 
розвитку. 25.04.2015 після отримання негативної 
відповіді із Кабінету Міністрів України (№ 13059/17/1-
15) було підготовлено новий лист до Кабінету Міністрів 
України (№ 20178/Яр від 30.04.2015) з пропозицією про 
продовження термінів реалізації завдання до 
30.06.2015. Дорученням Уряду (від 15.05.2015 
№ 13059/19/1-15) терміни виконання поставленого 
завдання не змінено. 
29.05.2015 МВС направлено проект акта на 
опрацювання до Мінрегіону (№ 22885/Яр) та Мін’юсту 
(№ 22890/Яр), про що поінформовано Кабінет Міністрів 
України (№ 22846/Яр). 
21.05.2015 Верховною Радою прийнято в першому 
читанні проект Закону України ”Про муніципальну 
варту” (реєстр. № 2890), поданий Комітетом Верховної 
Ради України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, ініціатори: голова Верховної 

  



Номер завдання 
Програми 

Зміст заходу Строк виконання 
Відповідальні за 
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-економічний ефект 

Ради України Гройсман В.Б. та керівники всіх фракцій 
коаліції. 
У зв’язку з цим МВС направлено до   Кабінету Міністрів 
України лист від 16.06.2015 № 24527/Ав з пропозицією 
зняти з контролю виконання вказаного 
завдання Програми. 
  

  2) супроводження зазначеного проекту закону у 
Верховній Раді України 
  

До прийняття МВС     

21. (126.) 4) підготовка та прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації Закону 
України “Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності” 

Протягом одного 
року з дня 
опублікування 
Закону України 
“Про технічні 
регламенти та 
оцінку 
відповідності” 

Мінеконом-
розвитку, 
центральні органи 
виконавчої влади, 
на які покладається 
виконання функції з 
технічного 
регулювання у 
визначених сферах 
діяльності 

У стадії виконання 
У МВС розробляється документація системи якості за 
напрямом сертифікації піротехнічних виробів, згідно 
з ДСТУ ISO/IEC17065 „Загальні вимоги до органів, які 
керують системами сертифікації продукції”, після 
впровадження якої впрактичну діяльність заплановано 
подання до Національного агентства з акредитації 
Українизаявки на акредитацію ДНДЕКЦ за 
ДСТУ ISO/IEC17065. 
У ДСНС створено робочу групу та проводиться 
обговорення обсягу внесення змін та підготовки нових 
нормативно-правових актів для реалізації вимог Закону. 
23 квітня 2015 року проведено нараду з обговорення 
цього питання. 
Підготовлено та направлено до Мінекономрозвитку 
(листи ДСНС від 07.04.2015 № 01-5174/264 та від 
20.05.2015 № 26-7396/264) погоджену МВС позицію 
щодо сфери технічного регулювання вимог ЄС 
відповідно  до компетенції ДСНС. 
Після доопрацювання проект постанови Кабінету 
Міністрів України „Про визначення сфер діяльності , в 
яких центральні органи виконавчої влади здійснюють 
функції технічного регулювання” ДСНС погодила його 
без зауважень                (лист від 02.07.2015 № 03-
9729/264). 
  

  

22. (132.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проектів нормативно-правових актів 
щодо скасування нормативно-правових актів, 
які не розміщені у вільному доступі та 

Протягом року ДРС (координація), 
центральні органи 
виконавчої влади 

У стадії виконання 
Організовано вивчення питання наявності в МВС 
нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному 
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використовуються для регулювання 
підприємницької діяльності 

доступі та використовуються для регулювання 
підприємницької діяльності. 

  2) скасування нормативно-правових актів, які не 
розміщенні у вільному доступі та 
використовуються для регулювання 
підприємницької діяльності 

Протягом року ДРС (координація), 
центральні органи 
виконавчої влади 
  

У стадії виконання 
  

  

23. (135.) Розроблення проектів актів законодавства, 
спрямованих на запровадження самостійного 
оцінювання відповідності діяльності суб’єктів 
господарювання вимогам законодавства без 
застосування системи державного нагляду 
(контролю) 

До 31 травня Центральні органи 
виконавчої влади, 
Мінеконом-
розвитку 

Виконано 
Урядом прийнято постанову від 04.06.2015 № 361 „Про 
внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.02.2012 № 306 „Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від впровадження господарської діяльності та 
визначається періодичність здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки”. 
  

  

24. (164.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови Кабінету Міністрів 
України про затвердження плану дій з безпеки 
дорожнього руху на період до 2020 року 

До 30 березня МВС, 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

Виконано 
МВС 03.04.2015 листом за № 16506/Яр  поінформовано 
Кабінет Міністрів України про хід підготовки проекту 
акта та запропоновано перенести термін виконання 
завдання до 01.07.2015. 
Дорученням Уряду (від 15.04.2015 № 15170/1/1-15) 
терміни виконання поставленого завдання не змінено. 
06.05.2015 проект акта направлено на погодження до 
десяти заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади (лист № 19998/Яр). Погоджено без зауважень – 
Мінекономрозвитку та Держкомтелерадіо, із 
зауваженнями – Мінінфраструктури, Мінрегіоном, МОЗ, 
МОН, ДСНС, Укравтодором та Укртрансбезпеки, 
надано зауваження – Мінфіном 
12.06.2015 № 24229/Ав листом направлено 
обґрунтоване клопотання на ім’я Прем’єр-міністра 
України щодо продовження терміну розроблення та 
погодження проекту акта. 
Листом Кабінету Міністрів України від 25.06.2015 № 
15227/99/1-15 термін подання проекту акта на розгляд 
КМУ продовжено до 01.08.2015. 
Проект акта надіслано до Мінюсту (лист від 25.06.2015 
№25337/Тх) для проведення нормативно-правової 
експертизи та погодження. 
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До Мінфіну надіслано проект акта з фінансово-
економічними розрахунками з проханням погодити в 
триденний строк (лист № 28235/Тх від24.07.2015). 
Відповідь не отримана. 
31.07.2015 проект акта поданий до Кабінету міністрів 
України  (лист № 29090/Ав). 
  

  2) запровадження європейських стандартів 
перевезення вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом 

Протягом року Мінінфра-
структури,  
МВС 
(відповідно до 
компетенції) 

У стадії виконання 
Упродовж 2015 року у межах компетенції МВС узяло 
участь в опрацюванні нормативно-правових актів щодо 
запровадження європейських стандартів перевезення 
вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. 
Зокрема, опрацьовано та погоджено проекти Законів 
України „Про внесення змін до Закону України „Про 
дорожній рух”, „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо запровадження реєстру 
транспортних засобів автомобільних перевізників та 
вдосконалення ліцензування їх діяльності”, 
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на 
замовлення та інформаційно-диспетчерських служб”, 
„Про внесення змін до пункту 18 Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту”, „Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
організації міжнародних перевезень пасажирів і 
вантажів та транспортно-експедиторської діяльності”, 
„Про приведення законодавства України у сфері 
автомобільного транспорту у відповідність з актами 
Європейського Союзу” та проекти постанов Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження Порядку 
проведення обов’язкового технічного контролю 
трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайної колії, 
контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними 
мережами в сфері міського електротранспорту,” „Про 
затвердження Порядку відомчої реєстрації та обліку 
трамваїв і тролейбусів”. 

  

25. (165.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про внесення змін до 
Закону України “Про дорожній рух” 
  

До 20 березня МВС, 
Мінінфра-структури 

У стадії виконання 
МВС листом від 20.04.2015 № 19605/Яр 
поінформовано  Кабінет Міністрів України про 
розроблення Всеукраїнським загальнонаціональним 
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форумом за участю МВС, Мінінфаструктури та 
громадськості проекту Закону України „Про дорожній 
рух та його безпеку”. На даний час підготовлено проект 
листа до Кабінету Міністрів України про те, що 
законопроект знаходиться на розгляді в підкомітеті з 
питань безпеки автодорожнього руху Комітету 
Верховної Ради України з питань транспорту. 
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 
Законів України „Про національну поліцію”, „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху”, потребує 
додаткового доопрацювання вищезазначений 
законопроект з урахуванням положень прийнятих 
законів. 
Ураховуючи викладене, МВС підготовлено проект листа 
до Кабінету Міністрів України з пропозицією 
продовжити строк виконання до 01 вересня 2015 року 

  2) супроводження зазначеного проекту закону у 
Верховній Раді України 

До прийняття МВС, 
Мінінфра-структури 

    

26. (166.) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про запровадження 
системи автоматичної фіксації порушень правил 
дорожнього руху 

До 30 червня МВС, 
Мінінфра-структури 

Виконано 
14.07.2015 Верховною Радою України прийнято Закон 
України (2562) „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення 
регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху”. 
24.07.2015 Закон направлено на підпис Президенту 
України. 
  

  

27. (168.) 1) проведення громадського обговорення щодо 
встановлення фіксованого розміру 
відповідальності за кожне порушення правил 
дорожнього руху 

До 30 червня МВС, 
Мін’юст, 
Мінфін 

Виконано 
  

  

  2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо нормативно-
правового врегулювання питання встановлення 
фіксованого розміру відповідальності за кожне 
порушення правил дорожнього руху 
  

До 30 вересня МВС, 
Мін’юст, 
Мінфін 

Виконано 
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28. (193.) 1) проведення аналізу відповідності існуючої 
мережі спостережень вимогам Директиви № 
2008/50/ЄС 

до 30 червня ДСНС, 
Мінприроди, 
МОЗ 

Виконано 
Центральною геофізичною обсерваторією ДСНС 
проведено аналіз відповідно чинного в Україні 
нормативного документа РД 52.04-186-89 вимогам 
Директиви 2008/50/ЄС щодо розміщення постів 
спостережень та показників забруднення. 
Визначено показники,щодо яких проводиться 
моніторинг і показники, які не вимірюються на мережі 
спостережень за забрудненням атмосферного повітря: 
бензол, озон, Рм 2,5 та Рм 10. Звітні матеріали 
направлено до  Кабінету Міністрів України (лист ДСНС 
від 30.06.2015 № 03-9499/29). 

  

  2) розроблення методології складення планів 
щодо якості атмосферного повітря для зон і 
агломерацій, де рівень забруднення перевищує 
граничну/цільову величину 

До 30 листопада   У стадії виконання 
18 березня 2015 року ДСНС взято участь у засіданні 
міжвідомчої робочої групи з питань імплементації 
положень Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 
2004/107/ЄС, під час якого розглядалися принципи 
розроблення методології складання планів щодо якості 
атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень 
забруднення перевищує граничну/цільову величину 
(далі - Плани). Упродовж липня Мінприроди не 
залучало ДСНС до розроблення методології складання 
планів 

  

            

30. (359.) 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту закону про забезпечення 
вільного доступу до архівних документів 
репресивних органів колишнього СРСР 

До 30 червня Мінкультури,Україн
ський інститут 
національної 
пам’яті, 
Мін’юст, 
Укрдерж-архів, 
СБУ (за згодою), 
МВС 

Виконано 
09.04.2015 законопроект принятий Верховною Радою 
України (реєстр. № 2540 від 03.04.2015) у цілому. 
  

  

            

32. (366.)  Підготовка та проведення міжнародної 
конференції з питань підтримки реформ в 
Україні 

Протягом року Мінеконом-
розвитку, 
Мінфін, 
МЗС, 
Мінрегіон, 
інші центральні 

У стадії виконання 
У МВС опрацьовано Проект Плану відновлення України 
на 2015-2017 роки. За результатами відповідні 
зауваження та пропозиції надіслано 
Мінекономрозвитку (лист від 15.01.2015 № 20/22-43). 
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органи виконавчої 
влади 

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України МВС 
узяло участь у підготовці та проведенні конференції на 
підтримку України, яка проходила в Києві 27-28 квітня 
2015 року. 
  
  

33. (368.) 8) забезпечення взаємодії з Координатором 
системи органів ООН та представниками 
установ ООН в Україні з питань реалізації 
Стратегічного плану реагування ООН на 
гуманітарну ситуацію в Україні на 2015 рік 

Протягом року МЗС, 
Мінсоц-політики, 
Мінеконом-
розвитку, 
МОН, 
МОЗ, 
ДСНС 

У стадії виконання 
ДСНС України впродовж 2014 р. – початку 2015 
р. отримала від різних установ ООН, зокрема від 
Всесвітньої продовольчої програми ООН, Регіонального 
представництва ООН у справах біженців в Україні, 
Фонду народонаселення ООН в Україні, Дитячого фонду 
ООН ЮНІСЕФ Королівства Данія, гуманітарну допомогу у 
вигляді гігієнічних наборів, індивідуальних продуктових 
наборів, медичних предметів, постільної білизни, 
комплектів посуду, дитячих товарів та речового майна. 
Сума наданої гуманітарної допомоги становить близько 
170 тис. доларів США. Зазначену допомогу 
передано Товариству Червоного Хреста України та 
місцевим органам виконавчої влади для подальшого 
поширення серед внутрішньо переміщених осіб. 
З метою підготовки зустрічі керівництва Кабінету 
Міністрів України з Адміністратором Програми розвитку 
Організації Об’єднаних Націй Х. Кларк ДСНС України 
листом від 17.03.2015  
№ 02-3933/213 направила оновлений перелік потреб 
для внутрішньо переміщених осіб станом 
на                     12 березня 2015 року (українською та 
англійською мовами). 
14 липня 2015 року проведено робочу зустріч за участю 
керівництва ДСНС та представників Управління 
Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, 
під час якої ДСНС отримала для опрацювання проект 
Меморандуму про співробітництво. Меморандум 
створює правове підґрунтя співробітництва та дозволяє 
досягти спільних стратегічних цілей, найголовнішою з 
яких є подолання гуманітарних проблем, що виникли 
внаслідок конфлікту на сході України. 
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Співпраця з ООН у напрямку отримання гуманітарної 
допомоги для потреб внутрішньо переміщених осіб 
продовжується. 

  7) подальше залучення гуманітарної допомоги в 
рамках програм ООН та ЄС для громадян 
України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції 

протягом року Мінсоц-політики, 
МЗС, 
Мінеконом-
розвитку, 
МОН, 
МОЗ, 
ДСНС 

У стадії виконання 
У результаті домовленостей, досягнутих під час зустрічі  
27 січня 2015 року з Комісаром Європейського Союзу з 
питань гуманітарної допомоги та управління кризовими 
ситуаціями Христосом Стиліанідісом та генеральним 
директором Генерального Директорату Європейської 
Комісії з питань гуманітарної допомоги та управління 
кризовими ситуаціями Клаусом Соренсеном, країнами 
ЄС уже надано гуманітарну допомогу на суму понад 1,7 
млн. доларів США. 
Серед країн та їх представництв, які приєдналися до 
надання гуманітарної допомоги впродовж січня – 
березня 2015 року в результаті зазначеної вище 
домовленості, є: Державний рятувальний департамент 
Естонської Республіки, Адміністрація з цивільного 
захисту та порятунку Міноборони Республіки Словенія, 
Міністерство закордонних справ Французької 
Республіки, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Королівства 
Данії, Червоний Хрест Федеративної Республіки 
Німеччини, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, 
Агентство Данії з надзвичайних ситуацій, Червоний 
Хрест Республіки Австрії, Міністерство закордонних та 
Європейських справ Республіки Хорватія, Департамент 
пожежної безпеки і рятування Міністерства внутрішніх 
справ Литовської Республіки, Федеративна Республіка 
Німеччина, Міністерство закордонних справ Республіки 
Польща, Турецьке агентство зі співробітництва та 
координації. 
У складі вантажів наданої гуманітарної допомоги були: 
продукти харчування, крупи, консерви, речове майно, 
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електро-, бензо- та дизельні генератори, обігрівачі та 
засоби обігріву, мобільні кондиціонери повітря, складні 
стільці та столи, шпитальні та розкладні ліжка, ємності 
для зберігання та транспортування води, освітлювальні 
прибори, гігієнічні набори, одяг для чоловіків та жінок, 
будівельні матеріали в асортименті, спецтехніка 
(автоцистерни для перевезення харчових рідин). 
Гуманітарну допомогу розподілено серед підрозділів 
ДСНС України, які залучені до виконання завдань за 
призначенням у зоні АТО, та місцевих органів 
виконавчої влади для подальшого поширення серед 
внутрішньо переміщених осіб. 
Оновлений перелік потреб для внутрішньо 
переміщених осіб та підрозділів ДСНС України, які 
залучені до виконання завдань у зоні проведення 
антитерористичної операції, направлено Голові 
Кабінету Комісара Європейського Союзу з питань 
гуманітарної допомоги та управління кризовими 
ситуаціями Христоса Стиліанідіса (лист ДСНС від 
21.04.2015 № 03-5959/213) та   Посольству США в 
Україні (лист ДСНС від 06.06.2015 № 03-6712/213). 
Гуманітарна допомога від організації ЄС через ДСНС 
України протягом липня не надходила. 

  
МВС України 

 


