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На Вашу думку, яка з вказаних правових реформ є найбільш 
ефективною в Україні? 

 

Реформа місцевого самоврядування 37.5 % 

Реформа прокуратури 21.9 % 

Реформа правоохоронних органів 15.6 % 

Судова реформа 9.4 % 

Реформа парламенту 6.3 % 

Адміністративна реформа 6.3 % 

Медична реформа 3.1 % 

Конституційна реформа 0 % 

 
Перший голос : 12.05.16 10:00 
Останній голос : 19.06.16 21:00 

 

Яка з вказаний правових реформ в Україні  
реалізована найгірше? 

 

Медична реформа 39.5% 

Реформа парламенту 20.9% 

Судова реформа 16.3% 

Реформа прокуратури 11.6% 

Реформа правоохоронних органів 4.7% 

Адміністративна реформа 2.3% 

Конституційна реформа 2.3% 

Реформа місцевого самоврядування 2.3% 

 
Перший голос : 12.05.16 10:00 
Останній голос : 19.06.16 21:00 

http://www.legalactivity.com.ua/
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ятиме формуванню необхідного для Вас іміджу. 
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Усі опубліковані матеріали конференції вносяться до наукометрич-

ної бази Science Index. 
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