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ЗМІСТ

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає здійснення моніторингу 
та оцінки виконання цього документа як спільно, так і окремо кожною Стороною.

Цей документ є скороченою версією звіту Української Сторони та містить огляд 
найважливіших заходів та результатів виконання Угоди про асоціацію, які були за-
плановані та здійснювались у 2016 році, а також інших важлиих подій, які стосуються 
реалізації політики європейської інтеграції.

Метою звіту є інформування громадян України, представників неурядових організацій, 
а також міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів, щодо про-
гресу України в реалізації цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС з метою 
широкого обговорення та аналізу заходів органів державної влади.

Звіт побудовано відповідно до структури Угоди про асоціацію та доповнено іншою актуаль-
ною інформацією. 

Електронна версія звіту розміщена на офіційному веб-порталі Кабінету Міністрів України. 

Цей звіт підготовлено Урядовим офісом з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні 

та проекту Association4U, що фінансується Європейським Союзом.

УРЯДОВИЙ ОФІС З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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У 2016 році ми пройшли важливий 
етап у процесі наближення Украї-
ни до ЄС. Країна стрімко змінюєть-
ся. Нам вдалося досягти відчутного 
прогресу в забезпеченні прав і сво-
бод людини, створити антикорупцій-
ні запобіжники, заощадити мільйони 
гривень платників податків через 
прозорі державні закупівлі, створи-
ти необхідні передумови для про-
зорого функціонування ринку енер-
гетики, створити необхідні у рамках 
Третього енергетичного пакету 
умови для розвитку енергетичних 
мереж України. Завдяки децентра-
лізації спроможні місцеві громади 
змогли отримати і додаткові фінан-
сові можливості і повноваження. 
Початок дії глибокої і всеохоплюю-
чої зони вільної торгівлі з ЄС надав 
українським товаровиробникам 
можливість заявити про себе на єв-
ропейському ринку.

Важливо відзначити значну фінан-
сову та експертну підтримку, яка нада-
ється Україні Європейським Союзом 
за всіма напрямами нашого співро-
бітництва. Лише у 2016 році Україна 
підписала більше 12 Угод, які перед-
бачають надання Україні фінансової та 
експертної допомоги у таких напрям-
ках, як реформа державного управлін-
ня, розвиток програм прикордонного 
співробітництва, верховенство права 
та антикорупційна реформа, розвиток 

транспортної інфраструктури, енерге-
тики тощо.

Цей рік дав нам також і можливість 
проаналізувати підходи до організа-
ції виконання Угоди про асоціацію. 
Очевидно, що цей процес є безпосе-
редньою відповідальністю кожного 
окремого міністерства, органу, Уряду 
в цілому та неможливий без злагодже-
ної та постійної взаємодії усіх гілок 
влади, насамперед Уряду та Парла-
менту. Тому, нашим пріоритетом було 
внесення в порядок денний усіх ре-
форм, які здійснюються Кабінетом Мі-
ністрів України, і тих зобов’язань, які 
взяла на себе Україна із ратифікацією 
та початком тимчасового застосуван-
ня Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. 

Адже приведення українського зако-

нодавства і практик у відповідність до 
європейських стандартів – це не лише 
формальне зобов’язання у рамках Уго-
ди, - це відкриття нових можливостей 
для вільного руху товарів та послуг з 
України на ринок ЄС та третіх країн.

Звіт про виконання у 2016 році Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС 
дає змогу комплексно проаналізувати 
ситуацію з виконанням Україною своїх 
зобов’язань, дозволяє визначити ву-
зькі місця цього процесу та сформува-
ти чіткі пріоритети на цей та наступні 
роки. 

Важливо зазначити, що завдання 
та цілі, які ви зможете знайти у цьому 
звіті, стануть невід’ємною частиною 
середньострокового плану пріори-
тетних дій Уряду до 2020 року. І це оз-
начає, що виконання Угоди стане що-
денною роботою усього державного 
апарату.

На сьогодні з впевненістю можна 
говорити про те, що у нас є всі переду-
мови для досягнення успіху на шляху 
внутрішніх перетворень, які стануть 
основою для просування нашої дер-
жави у напрямку європейської інте-
грації та забезпечення благополуччя 
кожної людини.

Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-прем’єр міністр України 
з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції

ВСТУПНЕ СЛОВО 
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УКРАЇНА – ЄС У 2016 РОЦІ
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ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ ВІДБУЛАСЬ НИЗКА ЗУСТРІЧЕЙ ВИСОКОГО 
РІВНЯ КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ У ІНСТИТУЦІЯХ ЄС

24-25 травня 2016 р. відбувся перший візит до Брюсселя після призначення на посаду Віце-прем’єр-міністра України 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Метою візиту стало ознайомлення Сторони ЄС з пріоритетами діяльності у сфері європейської інтеграції нового Уряду 
України: забезпечення успішної імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС, ефективної координації процесу реформ 
в країні та відповідної допомоги ЄС. 

В рамках візиту Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцад-
зе зустрілася з офіційними особами ЄС, зокрема з Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Й.Ханом, з 
Віце-Президентом ЄК з питань Євро та соціального діалогу В. Домбровскісом, Комісаром ЄС з питань торгівлі С.Маль-
мстрьом, Комісаром ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Ф.Хоганом, депутатами А.Плен-
ковичем та П.Ауштревічусом. 

19-20 липня 2016 р. відбувся візит Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсманом до Брюсселю

Візит був спрямований на інформування Сторони ЄС про перші результати реформ нового Уряду України та включав 
зустрічі з ключовими офіційними особами ЄС, зокрема з Президентом Європейської Ради Д.Туском, Віце-Президентом Єв-
ропейської Комісії – Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Ф. Могеріні, Президентом 
Європейської Комісії Ж.-К.Юнкером, з Віце-президентом ЄК з питань Енергетичного Союзу М.Шефчовічем, Президентом 
Європейського інвестиційного банку В.Хойером.

7-8 листопада 2016 р. Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в рамках 
взяла участь у засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ

Метою візиту стало інформування Сторони ЄС про стан реформ в Україні та імплементації Порядку денного асоціації 
Україна-ЄС.

В рамках візиту Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе:
- взяла участь у засіданні Комітету ЄП із закордонних справ за участю представників національних парламентів дер-

жав-членів ЄС та робочому сніданку з постійними представниками держав-членів ЄС (КОРЕПЕР);
- взяла участь у заході Центру європейської політики (EPC) «Відносини Україна – ЄС: досягнення та перспективи»;
- зустрілася з офіційними особами ЄС, зокрема Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Й.Ханом, Комі-

саром ЄС з питань торгівлі С.Мальмстрьом, Генеральним секретарем ЄСЗД Х.Шмідт. 
Підсумкам реформ в Україні та результатам імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС у 2016 р. було при-

свячено кілька візитів урядових делегацій до інституцій ЄС на початку 2017 р.:
- 5-7 лютого 2017 р. у ході візиту Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
- виступила на конференції високого рівня «Реформи в Україні та роль ЄС: як розкрити економічний потенціал Украї-

ни?», 
- взяла участь у робочій вечері за участю міністрів закордонних справ NB6 та Високого представника ЄС із закордонних 

справ та безпекової політики Ф.Могеріні, 
- виступила під час засідання Підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони присвяченому питанням без 

пекової ситуації на Сході України;
- зустрілася з Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Й.Ханом, Комісаром ЄС з питань гуманітарної 

допомоги та управління кризовими ситуаціями Х. Стіліанідес, Комісаром ЄС з питань торгівлі С.Мальмстрьом, Віце-прези-
дентом ЄК з питань євро та соціального діалогу В.Домбровскісом, членом Європейського Парламенту Я.Валенсою.

- 9-10 лютого 2017 р. у рамках робочого візиту Прем’єр-міністра України В.Гройсмана до Брюсселя взято участь у Кон-
ференції високого рівня «Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ», проведено зустрічі з Пре-
зидентом Європейської Ради Д.Туском, Президентом Європейської Комісії Ж.-К.Юнкером, Президентом Центру європей-
ських досліджень Вілфріда Мартенса М.Дзуріндою.

Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (статті 461-469) створено спільні органи асоціації. Так, 
протягом 2016 року відбулась низка засідань у рамках двосторонніх органів Україна-ЄС, функціонування яких передба-
чено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, у рамках політичного діалогу на найвищому рівні 24 листопада 2016 р. у м. Брюсселі відбувся вісімнадцятий 
Саміт Україна – ЄС. 

На Саміті розглянуто питання виконання Угоди про асоціацію та реалізації внутрішніх реформ в Україні, а також надан-
ня відповідної підтримки ЄС. Обговорено зокрема перспективи запровадження безвізового режиму для громадян Укра-
їни, співробітництв у сфері енергетики, розвиток ситуації на сході України та імплементацію Мінських домовленостей, 
наслідки окупації АР Крим і м. Севастополя, співробітництво у сфері спільної політики безпеки і оборони, інші міжнародні 
та регіональні проблеми. 

Узгоджено та скоординовано спільні підходи до зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України, а та-
кож спільного реагування на зміни і стратегічні виклики.
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19 грудня 2016 р. у м. Брюсселі за участі членів Уряду України та членів Ради Європейського Союзу і Європейської 
Комісії проведено третє засідання Ради асоціації, створеної відповідно до статті 461 Угоди.

 Засідання стало першим з початку функціонування 1 січня 2016 р. Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(ПВЗВТ), тому детально обговорено не тільки стан імплементації Угоди про асоціацію в цілому, а й підбито перші підсумки 
впровадження ПВЗВТ. Стороною ЄС підтверджено готовність розширення доступу українських товарів на європейський 
ринок, зокрема за рахунок додаткових автономних преференцій, однак водночас визнано необхідність поліпшення діло-
вого та інвестиційного клімату в Україні. 

 Стороною ЄС підтверджено також готовність надавати подальшу фінансову і технічну допомогу Україні у процесі впро-
вадження ключових системних політичних і економічних реформ відповідно до спільних зобов’язань. 

 
У рамках засідання підписано п’ять угод між Україною та ЄС, зокрема Угоду про фінансування реформи державної служ-

би, чотири угоди про фінансування програм прикордонного співробітництва. Крім того, підписано ряд документів на 
залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку. 

5-6 липня 2016 р. у м. Києві відбулося друге засідання Комітету асоціації, створеного відповідно до статті 464 
Угоди.

 Під час засідання обговорено широкий комплекс питань політичного, економічного та секторального співробітництва, 
здійснено оцінку виконання Угоди про асоціацію та розглянуто інструменти моніторингу її виконання, а також шляхи 
вдосконалення взаємодії сторін у цьому контексті.

 Поінформовано про результати проведення в Україні конституційної реформи та зусилля, що докладаються у сфері 
боротьби з корупцією. Підтверджено, що питання децентралізації залишаються важливим пріоритетом політики Уряду 
України, та повідомлено про подальші кроки у цій сфері. 

 Підтверджено готовність продовжувати тісну співпрацю з реалізації суспільно-політичних реформ у сфері юстиції, сво-
боди та безпеки. Обговорено прогрес у проведенні судової реформи, стан та результати реалізації правоохоронної ре-
форми, пріоритети реформування Генеральної прокуратури України, а також діяльність Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. 

 Окрему увагу приділено проведенню структурних економічних реформ в Україні, спрямованих на покращення інвес-
тиційного та ділового клімату, стабілізацію економічно-соціальної ситуації, підвищення добробуту громадян. 

 Під час обговорення питань секторального співробітництва увагу зосереджено, зокрема, на питаннях енергетики та 
транспорту, охорони навколишнього середовища та морської політики, сільського господарства та розвитку сільських 
територій, соціальної політики, регіонального розвитку та цивільного захисту.
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 Здійснено також огляд Європейської політики сусідства та порушено питання необхідності розширення співробітни-
цтва між Україною та ЄС у сфері стратегічних комунікацій.

12-13 квітня 2016 р. у м. Києві проведено перше засідання Комітету асоціації у торговельному складі.

 У ході засідання розглянуто стан торговельних відносин Україна – ЄС та торговельні питання, що становлять взаємний 
інтерес; крім того стан імплементації положень про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з огляду на питан-
ня регуляторного наближення, тарифну лібералізацію та інституційні аспекти.

 Обговорено також поточну ситуацію та основні тенденції у торгівлі між Україною та ЄС, а також стан підготовки Екс-
портної стратегії України на період до 2020 року. Домовлено про організацію окремих консультацій з питання просуван-
ня українського експорту.

 У ході засідання розглянуто стан виконання Україною торговельних зобов’язань, взятих у рамках Угоди про асоціацію 
та можливість корегування її положень.

 Відповідно до статті 466 Угоди, Комітетові асоціації надають допомогу підкомітети, засідання яких проводяться за гнуч-
ким графіком, у м. Брюсселі чи м. Києві або, наприклад, у вигляді відеоконференції. Підкомітети є платформами для мо-
ніторингу прогресу наближення у конкретних сферах, де обговорюються питання та проблеми, що виникають у рамках 
цього процесу, та формулюються рекомендації і робочі висновки. 

 З метою забезпечення обговорення на експертному рівні окремих сфер рішенням Ради асоціації №2/2014 від 15.12.14 
створено два підкомітети: підкомітет з питань юстиції, свободи та безпеки і підкомітет з питань економіки та іншого галу-
зевого співробітництва.

3 червня 2016 р. у м. Брюсселі відбулося друге засідання Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки.

 Під час засідання обговорено прогрес України в імплементації Угоди про асоціацію у сферах юстиції, свободи та без-
пеки. Розглянуто актуальні питання розвитку політики України у зазначених сферах та відмічено пріоритетні напрямки 
посилення дво- та багатостороннього співробітництва між Україною і ЄС та державами-членами ЄС. 

 Стороною ЄС позитивно оцінено результат виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України та ви-
словлено запевнення у готовності і надалі підтримувати Україну на шляху реалізації реформ. 

 Обговорено також стан співробітництва, зокрема, у таких сферах, як захист персональних даних; міграція, притулок та 
управління кордонами; мобільність, боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму; бороть-
ба з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин; боротьба зі злочинністю та корупці-
єю; правове співробітництво.

 За підсумками засідання позитивно оцінено українські законодавчі зміни, створення необхідних інституційних меха-
нізмів, а також заходи щодо впровадження реформ, здійснені Україною у ключових сферах (конституційна реформа, де-
централізація, боротьба з корупцією, реформа системи судочинства).

Згідно з домовленістю Сторін за підсумками першого засідання Комітету асоціації (13-14 липня 2015 р.), діяль-
ність підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва здійснюється за кластерним принци-
пом – з фокусом на ключові питання, які закріплені за підкомітетом:

- кластер 1: макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами (бюджетна політика, внутрішній 
контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством);

- кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про 
товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування;

- кластер 3: співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання, навколишнє природне середовище, вклю-
чаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт;

- кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, нав-
чання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури;

- кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, 
транскордонне та регіональне співробітництво;

- кластер 6: співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я.

26 квітня 2016 р. у м. Брюсселі проведено засідання кластера 5.

У ході розгляду питань порядку денного обговорено стан виконання Угоди про асоціацію та поточне співробітництво 
у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості, співробітництво з проблематики ріки Дунай, транскор-
донне та регіональне співробітництво, розвиток політики у галузі рибальства та морської політики.

3 червня 2016 р. у м. Брюсселі відбулося засідання кластера 4.

Під час засідання обговорено хід ключових реформ та досягнення України в імплементації зобов’язань за Угодою про 
асоціацію у сферах науки та технологій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, навчання та молоді, 
культури, спорту та фізичної культури.

Представлено інформацію про основні здобутки України у зазначених вище сферах. 
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10 червня 2016 р. у м.Києві проведено засідання кластера 6.

У ході розгляду питань порядку денного обговорено прогрес виконання зобов’язань сторін у сферах зайнятості, охоро-
ни здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей, а також визначено пріоритетні напрями посилення співробітни-
цтва між Україною та ЄС і державами-членами ЄС. 

Розглянуто також шляхи реформування системи охорони здоров’я в Україні та зміни у нормативно-правовій базі сис-
теми закупівель фармацевтичної продукції, фінансування охорони здоров’я, надання первинної медико-санітарної допо-
моги.

28 – 29 вересня 2016 р. у м. Києві відбулось друге засідання кластера 1.

Під час заходу здійснено аналіз виконання Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію, зокрема обговорено 
питання макроекономічної співпраці, управління державними фінансами та секторального співробітництва, розглянуто 
питання бюджетної політики, внутрішнього фінансового контролю та зовнішнього аудиту, співпраці у сфері статистики, 
бухгалтерського обліку та боротьби з шахрайством.

Підтверджено налаштованість сторін на взаємодію у процесах, що відбуваються у фінансовій та економічній сферах 
України, що відображено у спільних операційних висновках за результатами засідання.

24-25 жовтня 2016 р. у м. Брюсселі відбулося засідання кластера 3.

На засіданні обговорено актуальні питання співробітництва у сфері енергетики (у тому числі з ядерних питань), тран-
спорту (включаючи питання оновлення національної транспортної стратегії України та регіональне транспортне співро-
бітництво), охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту.

За результатами визначено пріоритетні напрями співробітництва між Україною та ЄС і державами-членами ЄС у зазна-
чених сферах. 

Крім того, безпосередньо положеннями Угоди про асоціацію передбачено створення:
- Підкомітету з географічних зазначень (стаття 211 Угоди),
- Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами (стаття 74 Угоди),
- Підкомітету з питань митного співробітництва (стаття 83 Угоди);
- Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку (стаття 300 Угоди),
- Перші засідання вказаних двосторонніх органів заплановано провести у 2017 році.
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РОЗДІЛ ІІ
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, 

ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
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Положення цього розділу умовно можна поділити на дві групи: 
- Діалог та співробітництво з питань внутрішніх реформ між Україною та ЄС (www.reforms.in.ua), який охоплює 

сфери, пов’язані з функціонуванням та посиленням стабільності та ефективності функціонування установ, що здійснюють 
забезпечення впровадження демократії та верховенства права, забезпечення поваги до прав людини та основних сво-
бод, відповідних внутрішніх реформ в Україні. 

- Розвиток діалогу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, спрямований на поступове зближення та 
узгодження позицій України та ЄС з питань міжнародної політики та відносин, включаючи питання міжнародної безпеки, 
для більш глибокого залучення України до Європейської зони безпеки. 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ
Децентралізація

Одним з ключових напрямків реформ у цій сфері, спрямованих на забезпечення належного врядування та ефективного 
використання державних фінансів, є децентралізація.

Одними з основних результатів цієї реформи є створення 366 нових громад. Органи місцевого самоврядування отри-
мали нові повноваження, зокрема щодо управління фінансовими ресурсами, реалізація яких перевищує планові показ-
ники, які закладались на 2016 рік.

Також триває процес децентралізації повноважень у окремих сферах суспільного життя, таких як освіта, охорона здо-
ров’я, охорони громадського порядку та ін.

З метою забезпечення підтримки місцевої влади у втіленні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення, яким передбачається можливість утворення регіонами непри-
буткових небюджетних установ – Агенцій регіонального розвитку. Така агенція працюватиме як офіс з надання консуль-
тацій щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, які мають стати осередками співпраці між 
державним, приватним та громадським секторами. 

Разом з тим, повна реалізація цієї реформи буде можлива після внесення відповідних змін до Конституції України, а 
також прийняття нового рамкового законодавства про адмінстративно-територіальний устрій України, про місцеве вря-
дування, про діяльність префектів.

На даний час Україна отримує значну експертну та фінансову допомогу міжнародних партнерів, націлену на підтримку 
у впровадженні зазначеної реформи. 

Зокрема, у квітні 2016 року підписано угоду між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування «U-LEAD 
з Європою: Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Про-
грамою передбачено виділити 97 млн. євро на підтримку реформи місцевого самоврядування, децентралізації в Україні, 
а також регіонального розвитку. 

Крім того, між Урядом України та Європейською Комісією підписано Додаткову угоду про фінансування Програми під-
тримки секторальної політики України, що дозволяє використати 50 млн. євро секторальної бюджетної підтримки на реа-
лізацію програм і проектів, передбачених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Завдяки 
досягнутому прогресу в реалізації регіональної політики Україна отримала наприкінці 2016 року перший транш у сумі 23 
млн. євро, який буде спрямовано для реалізації відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку. 

Реформа правоохоронних органів

 Протягом 2016 року одним з ключових правоохоронних органів, які зазнали значної трансформації стало Міністерство 
внутрішніх справ (МВС).

Так, наразі у системі МВС за напрямами працюють такі органи:
- Національна поліція - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
- Державна прикордонна служба — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері комп-

лексного управління державним кордоном;
- Державна міграційна служба — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії 

нелегальній міграції;
- Державна служба з надзвичайних ситуацій — центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику 

у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій;
- Національна гвардія — військове формування із функціями забезпечення правопорядку.
У 2016 році відкрито 12 сервісних центрів МВС нового зразка, в яких утворено умови для надання послуг за принципом 

«єдиного вікна» у форматі відкритого офісу. Зменшено термін надання адміністративних послуг, зокрема у зв’язку із за-
провадженням електронної черги та електронних інфобоксів.

Одним з ключових напрямів реформування системи органів внутрішніх справ у 2016 році стало також забезпечення на-
лежної реалізації Закону України «про Національну поліцію». Зокрема були затверджені Порядок діяльності поліцейських 
комісій та Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади. Проведено 


