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План заходів 

МВС України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році 
Завдання, визначені в 

Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України та 

Коаліційній угоді 

Зміст заходу Строк виконання 

(дата, місяць) 

Відповідальні за виконання 

1. Нова політика безпеки. Проведення військової реформи, зміцнення обороноздатності держави 

  

Соціальне забезпечення 
військовослужбовців та 

учасників АТО 

1. Опрацювання документів з питань, 
пов’язаних з установленням статусу учасника 

бойових дій з подальшим їх направленням на 

розгляд міжвідомчої комісії, утвореної в 
Державній службі у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

(відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 

413) 

  

Упродовж 
 2015 року 

МВС 
(ДКЗ, структурні підрозділи апарату 

Міністерства, підрозділи при МВС, 

ГУМВС, УМВС, ВНЗ, НДУ) 
  

2. Нова політика державного управління 

  

Запровадження системи 

електронного документообігу 

Проведення першого етапу впровадження 

системи електронного документообігу в апараті 
МВС України 

Упродовж 

 2015 року 

МВС 

(ДРСДЗ) 

3. Нова антикорупційна політика 

  

Проведення перевірки 

державних чиновників 
відповідно до Закону України 

„Про очищення владиˮ 

Проведення в МВС України перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України „Про 

очищення владиˮ 

Травень, 

далі - постійно 

МВС 

(ДКЗ, структурні підрозділи апарату 
Міністерства, підрозділи при МВС, 

ГУМВС, УМВС, ВНЗ, НДУ) 

Оновлення державного апарату 
шляхом впровадження нової 

системи підбору 

Запровадження використання спеціальних 
технічних засобів, у тому числі комп’ютерних 

поліграфів, у ході добору кандидатів на службу 

до ОВС, професійного добору кандидатів на 
керівні посади та при проведенні службових 

розслідувань відносно працівників ОВС 

Упродовж 
 2015 року 

МВС (ДКЗ, ДНДІ, НАВС, структурні 
підрозділи апарату Міністерства) 

Ліквідація корупційних схем, що 

діють у державному секторі 

1. Викриття протиправної діяльності посадовців 

органів влади та управління,  контролюючих 

органів (перш за все голів обласних державних 

адміністрацій, міських голів, голів 

райдержадміністрацій та їх заступників, а 
також  посадовців, наділених контрольними, 

дозвільними та розпорядчими функціями) 
  

Упродовж 

 2015 року 

МВС 

(ДДСБЕЗ, ГУМВС, УМВС) 

2. Викриття порушень бюджетного 
законодавства, що регулює порядок закупівлі 

товарів, робіт та послуг за державні кошти. 

Особливу увагу приділяти діяльності 
службових осіб – розпорядників бюджетних 

коштів 
  

Упродовж 
 2015 року 

МВС 
(ДДСБЕЗ, ГУМВС, УМВС) 

3. Документування протиправної діяльності 
осіб, причетних до створення підприємств з 

ознаками фіктивності та „конвертаційних” 

центрів 

Упродовж 
 2015 року 

МВС 
(ДДСБЕЗ, ГУМВС, УМВС) 

4. Викриття кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з відчуженням земель природно-

заповідного фонду, рекреаційних зон, а також 

земель, на яких розташовані пам’ятки історико-
культурної спадщини 

  

Упродовж 
 2015 року 

МВС 
(ДДСБЕЗ, ГУМВС, УМВС) 

4. Нова правоохоронна система 

  

Реформування МВС 1. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України Плану заходів щодо 

реформування та розвитку органів внутрішніх 

справ (на виконання п. 2 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 

року № 1118-р) 

Упродовж 
 2015 року 

МВС 
(ГШ, ДЮЗ, структурні підрозділи 

апарату Міністерства), 

ДМС, АДПС, МНС, 
Мін’юст, 

Мінекономіки, Мінфін 



Завдання, визначені в 

Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України та 

Коаліційній угоді 

Зміст заходу Строк виконання 
(дата, місяць) 

Відповідальні за виконання 

2. Реалізація Плану заходів з реформування та 

розвитку органів внутрішніх справ 

Упродовж 

 2015 року 

МВС, 

ДМС, АДПС, МНС, інші 

заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади 

3. Проведення в місті Хмельницькому 

експерименту зі 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 

Лютий МВС (ДДАІ, ДГБ, ДКЗ, ГШ) 

4. Проведення експерименту з удосконалення 

діяльності органів і підрозділів внутрішніх 

справ Головного управління МВС України у 

Львівській області 

Червень МВС 
(ГУМВС України у Львівській 

області) 

5. Забезпечення супроводження розгляду 

Верховною Радою України проекту Закону 
України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо реформування 

органів внутрішніх справ)ˮ(реєстр. № 5196) 

До прийняття МВС 

 (ДЮЗ, структурні підрозділи апарату 
Міністерства), 

Мін’юст 

 

5. Нова політика міжнародної допомоги 
  

Проведення міжнародної 

донорської конференції та 

затвердження в ї рамках 
міжнародного плану 

відновлення України на 2015-

2017 роки 

Доопрацювання, у межах компетенції МВС 

України, Плану відновлення України на 2015-

2017 роки 

Січень Мінрегіонбуд, 

МВС 

(ГШ, УМЗ, структурні підрозділи 
апарату Міністерства) 

 


