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«Ви першими стали на захист української землі у 2014 
році. Першими зайняли кругову оборону, отримали удар 
в спину від диверсійних груп, які пройшли на територію 
України, і першими віддали життя, щоб ворог не потрапив 
на нашу землю. Вважаю, що ім’я кожного українського 
прикордонника золотими літерами має бути вписане в 
історію нашої держави. Я дякую кожному з вас за службу. 
Переконаний, що ваш патріотизм і професіоналізм є 
запорукою спокою в державі. Від імені українського народу 
хочу висловити щиру подяку всьому особовому складу 
Державної прикордонної служби України».

Президент України 
Петро Порошенко,

м. Київ, 30 квітня 2018 р.
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ПРОТЯЖНІСТЬ  
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

LENGTH OF THE STATE BORDER OF UKRAINE
6 992,982 км/km

Суходолу / land  .....................................5 637,982 км
Морського кордону / sea  ........................1 355,0 км
В(М)ЕЗ / exclusive marine ec. zone  .........72 658 км2

З державами СНД / with CIS States  .....4 601,24 км
З державами ЄС / with EU Srates  ......1 390,742 км
Териториальне море / sea ..........................1 001 км

Угорська Республiка
Hungary
136,7 км

Республiка Бiлорусь
Belarus

1 084,2 км

Росiйська Федерацiя
Russia

2 295,04 км

Румунiя
Romania
613,8 км

Словацька Республiка 
Slovakiya
97,852 км

Республiка Молдова
Moldova

1 222,0 км

Республiка Польща
Poland

542,39 км
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ГОЛОВНА МЕТА – забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері безпеки державного кордону України, 
охорони суверенних прав України в її виключній (морській) 
економічній зоні.

І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Удосконалення прикордонної безпеки – підвищення ефективності охорони державного 
кордону, пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів. 
Протидія транскордонній злочинності,незаконній міграції, торгівлі людьми, 
контрабанди, боротьби з тероризмом. Поетапне облаштування державного кордону, 
створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, 
впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних 
технологій.

ІІ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
КОРДОНОМ

Запровадження європейських практик інтегрованого управління кордонами. 
Розроблення Стратегії інтегрованого управління кордоном та Плану заходів 
з її реалізації. Розширення співробітництва з міжнародними інституціями у 
сфері прикордонної безпеки, спільної оперативної охорони державного кордону 
(прикордонного контролю) з державами – членами ЄС, стратегічного планування, аналізу 
ризиків та імплементація рекомендацій міжнародних експертів проекту TWINNING.

ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ У СКЛАДІ СИЛ ОБОРОНИ ТА ПОДАЛЬШИЙ 
РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Реалізація Мирного плану Президента України з врегулювання ситуації в східних 
регіонах України. Забезпечення готовності до взяття під охорону тимчасово 
неконтрольованої ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та 
Луганської областей після відновлення на них конституційного ладу України. Участь 
у проведенні операції Об’єднаних сил у межах Луганської та Донецької областей. 
Планування та застосування сил і засобів при виникненні кризових ситуацій воєнного 
характеру на державному кордоні та у відсічі збройної агресії. Удосконалення існуючої 
нормативно-правової бази щодо спільного зі Збройними Силами України та іншими 
військовими формуваннями виконання завдань з охорони і захисту державного кордону 
в різних умовах обстановки.

IV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ДО ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ. ЗМІЦНЕННЯ ЗАСАД 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ГОЛОВНИХ ЧЕСНОТ ПРИКОРДОННИКІВ

Поширення позитивного іміджу прикордонної служби, популяризація привабливості 
військової служби за контрактом. Продовження заходів щодо забезпечення реалізації 
міжнародного проекту «Нове обличчя кордону» та запровадження служби у військовому 
резерві. Розвиток інституту військового духовенства (капеланства) в умовах 
реформування Православної Церкви в Україні.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ
шляхом запровадження кращих практик у сфері інтегрованого 
управління кордонами та виконання завдань Стратегії розвитку  
органів системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року  
(далі – МВС України) та Держприкордонслужби:
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1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ

1.1. Організувати та забезпечити виконання в межах компетенції:
• Указу Президента України №72/2018 від 17.03.2018 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року «Про 
невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері 
міграційної політики»;

• Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»1, Середньострокового 
планупріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій 
Уряду на 2019 рік;

• Стратегії розвитку системи МВС України до 2020 року 2;
• Плану заходів з Імплементації Угоди про Асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії 
та їхніми державами-членами, з іншої сторони;

• Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 
2019 рік.

1.2. Забезпечити виконання та прозвітувати про стан реалізації 
стратегічних документів розвитку:
• Закону України «Про національну безпеку України»;
• Воєнної доктрини України3;

1 Схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.
2 Схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 15.10.2017.
3 Уведена в дію рішенням РНБО від 02.09.2015, затверджена Указом Президента України від 24.09.2015
№555/2015.
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4 Уведена в дію рішенням РНБО від 06.05.2015, затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 
№ 287/2015.

5 Уведена в дію рішенням РНБО від 04.03.2016, затверджена Указом Президента України від 14.03.2016  
№ 92/2016.

6 Уведений у дію рішенням РНБО від 20.05.2016, затверджений Указом Президента України від 
06.06.2016 № 240/2016.

7 Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6.
8 Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р.
9 Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 1149-р.
10 Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 626-р. 
11 Затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 31.10.2016 № 151.
12 Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р  

(зі змінами розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1060-р).
13 Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 547-р.
14 Затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05.10.2016 № 133.
15 Затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 10.05.2016 № 62.
16 Затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від13.12.2017 №1026.
17 Затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2018 № 611.

• Стратегії національної безпеки України4;
• Концепції розвитку сектору безпеки і оборони 

України5;
• Стратегічного оборонного бюлетеня України6;
• Державної цільової оборонної програми розвитку 

озброєння і військової техніки на період до 2022 
року7;

• Стратегії розвитку Державної прикордонної служби 
України (далі – Держприкордонслужба)8;

• Концепції інтегрованого управління кордонами9 та 
Плану її реалізації10.

1.3. Забезпечити виконання стратегічних 
планувальних документів:
• Плану заходів щодо реалізації Концепції 

інтегрованого управління кордонами11;
• Плану заходів щодо інженерно-технічного 

облаштування українсько-російського і українсько-

молдовського державного кордону, територій, 
прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим12;

• Плану Адміністрації Держприкордонслужби щодо 
виконання Плану заходів з реалізації Концепції 
боротьби з тероризмом13;

• Плану заходів Адміністрації Держприкордонслужби 
щодо реалізації матриці досягнення стратегічних 
цілей і виконання основних завдань оборонної 
реформи Стратегічного оборонного бюлетеня 
України14;

• Плану заходів Держприкордонслужби щодо 
реалізації Концепції розвитку сектору безпеки і 
оборони України15;

• Плану заходів з реалізації Стратегії реформування 
державного управління на 2016–2020 роки16;

• Плану заходів із підготовки системи МВС до 
відновлення публічної безпеки та правопорядку 
в окремих районах Донецької та Луганської 
областей17.
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2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

2.1. Організувати оперативно-службову діяльність Регіонального 
управління морської охорони, Шосткинського прикордонного загону, 
прикордонної комендатури швидкого реагування «Шостка» Сумського 
прикордонного загону Східного регіонального управління та спільного 
несення служби на морських (річкових) ділянках з прикордонними 
відомствами (береговими охоронами) прибережних країн Форуму 
Чорноморського прикордонного співробітництва (Туреччина, Болгарія, 
Румунія, Грузія).

2.2. Продовжити запровадження спільного контролю у пунктах пропуску 
через державний кордон з суміжними державами – членами ЄС, а також 
з Республікою Молдова та удосконалення спільного патрулювання 
державного кордону.

2.3. Завершити формування відділів прикордонної служби за 
адміністративно-територіальним принципом із розділом функцій 
прикордонного контролю та прикордонної служби.

2.4. Збільшити щільність охорони державного кордону за рахунок 
розгортання модульних військових містечок та організації оперативно-
службової діяльності додаткових відділень інспекторів прикордонної 
служби.

2.5. Забезпечити: 
• подальший розвиток міжвідомчого, міждержавного та міжнародного 

співробітництва, зокрема у рамках проведення спільних прикордонних 
операцій, оперативно-профілактичних заходів тощо;
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• удосконалення службової діяльності дільничних інспекторів 
прикордонної служби, механізмів залучення громадських формувань 
з охорони громадського порядку і державного кордону та місцевого 
населення прикордоння щодо участі в охороні державного кордону;

• запровадження автоматичного контролю за наявністю страхових 
сертифікатів на транспортні засоби, які перетинають державний 
кордон, шляхом використання ЦБД МТСБУ «Зелена карта», 
інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю 
«Гарт-1» в автомобільних пунктах пропуску;

• імплементацію рекомендацій міжнародних експертів проекту 
TWINNING і нормативного забезпечення процедур прикордонного 
контролю;

• практичне впровадження здійснення в пунктах пропуску (пунктах 
контролю, КПВВ) контролю за перевищенням допустимого рівня 
іонізуючого випромінювання відносно автомобільного та залізничного 
транспорту, а також вантажів, що ввозяться в Україну всіма видами 
транспортних засобів;

• формування сучасної системи матеріально-технічного забезпечення 
Морської охорони;

• розгортання пунктів тимчасового базування угруповань Морської 
охорони на Азово-Чорноморському узбережжі;

• впровадження в практику служби новітніх технологій і технічних 
засобів правоохоронного сектору.

2.6. Удосконалити:
• порядок застосування корабельно-катерного складу Морської 

охорони для комплексного прикриття морських напрямків та охорони 
Азово-Чорноморського узбережжя з урахуванням актуальних загроз 
національній безпеці;
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• систему управління силами та засобами Морської охорони;
• механізм взаємодії та координації діяльності Морської охорони з 

відповідними органами (підрозділами) Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронних органів, взаємодіючих міністерств 
і відомств та регіональних (місцевих) органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, що здійснюють свою діяльність на морі; 

• механізм здійснення контролю за плаванням і перебуванням українських 
та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному 
морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України та 
на їх рейдах;

• систему передачі інформації про морську обстановку в форматі 
«корабель – корабель», «корабель – берег»;

2.7. Продовжити роботи з глибокої модернізації 2-х вертольотів 
(Ми-8 СМВ) у профіль Ми-8 МСБ (транспортно-санітарний варіант).

2.8. Оновити, наростити та продовжити проведення модернізації 
(за наявності фінансування) корабельно-катерний склад і парк авіаційної 
техніки, у тому числі безпілотних авіаційних комплексів.

2.9. Адаптувати чинні законодавчі акти з питань охорони державного 
кордону та виключної морської (економічної) зони України на основі 
кращих європейських практик.

3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ 
ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ І ТЕРОРИЗМОМ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Вжити заходи щодо:
• удосконалення законодавства з питань нормативного регулювання 

оперативно-розшукової діяльності; 
• розвитку системи виявлення терористичних загроз національній безпеці 

на державному кордоні України.
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3.2. Підвищити ефективність роботи оперативних підрозділів з 
пошуку і фіксації фактичних даних з питань протидії транскордонній 
організованій злочинності шляхом нарощування зусиль в роботі за 
оперативно-розшуковими справами.

3.3. Створити належні умови якісної підготовки кадрів для оперативних 
підрозділів на базі навчально-наукового інституту правоохоронної 
діяльності Національної Академії Держприкордонслужби  
ім. Б. Хмельницького.

3.4. Здійснити нарощування оперативного співробітництва з 
правоохоронними органами на національному та міжнародному 
рівнях, зокрема у сфері обміну інформацією та проведенні спільних 
оперативних заходів із протидії злочинності.

3.5. Забезпечити розвиток системи кримінального аналізу шляхом 
підключення усіх підрозділів до ІТС «Гарт-10», та використання 
інформаційних масивів в оперативно-розшуковій діяльності.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ 

4.1. Забезпечити:
• дотримання особовим складом законності під час реалізації 

правозастосовних функцій та недопущення порушення прав і 
свобод людини, під час застосування до правопорушників заходів 
адміністративного примусу;

• моніторинг стану провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, тримання осіб, затриманих за порушення 
законодавства України з прикордонних питань їх ідентифікація та 
документування;

• реалізацію міжнародних зобов’язань, визначених угодами України у 
сфері реадмісії осіб.
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4.2. Продовжити:
• удосконалення законодавства України щодо здійснення 

адміністративного провадження, тримання, видворення та реадмісії осіб;
• опрацювання міжнародних Угод та імплементаційних 

(виконавчих) протоколів у сфері реадмісії осіб за компетенцією 
Держприкордонслужби;

• приведення системи тримання затриманих осіб до міжнародних 
стандартів та визначених вимог, у т.ч. із застосуванням міжнародної 
технічної допомоги.

5. КІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1. Забезпечити практичну реалізацію заходів програми розвитку 
кінологічної служби на період до 2020 року:
• розгортання кінологічних груп у регіональних підрозділах 10 окремого 

загону оперативного реагування «Дозор»;
• розвиток системи підготовки інспекторів-кінологів і службових собак та 

удосконалення їх використання в охороні державного кордону;
• укомплектування підрозділів охорони державного кордону кінологами та 

службовими собаками до 75%; 
• удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази відтворення, 

вирощування, підготовки, використання, утримання, годування, 
дресирування, діагностики і лікування службових собак.
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6. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНІ 
ЗАХОДИ

6.1. Забезпечити участь у виконанні:
• завдань територіальної оборони України у межах компетенції;
• спільних заходах підготовки та ведення територіальної оборони;
• облаштування території держави до оборони у межах контрольованих 

прикордонних районів.

6.2. Забезпечити участі в:
• заходах спільної міжвідомчої підготовки спеціальних підрозділів 

суб’єктів боротьби з тероризмом;
• удосконалення механізмів (алгоритмів дій) реалізації завдань з 

протидії терористичним актам за встановленими державними рівнями 
терористичних загроз;

• проведення робіт з нарощування рівня захищеності об’єктів органів 
Держприкордонслужби від терористичних посягань.

7. ГОТОВНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ

7.1. Забезпечити виконання заходів спільної підготовки Сил 
оборони:
• планування та організація заходів підготовки органів управління 

(оперативного складу), утримання пунктів управління до виконання 
функцій з керівництва в разі загострення обстановки на державному 
кордоні;

• визначення форм підготовки та виду заходів оперативної підготовки, 
періодичності і тривалості їх проведення, відповідності цілей та змісту 
підготовки характеру завдань, що виконуються органами управління;

• прийняти участь у заходах оперативної підготовки за планами 
Генерального штабу Збройних Сил України.
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7.2. Удосконалити систему управління:
• привести у відповідність до вимог нормативних документів роботу 

запасних (резервних) пунктів управління Держприкордонслужби; 
• розвиток пунктів управління Держприкордонслужби на рухомій базі;
• забезпечити готовність постійного оперативного складу до виконання 

завдань з управління підпорядкованими органами (підрозділами) 
Держприкордонслужби.

8. РОЗВИТОК СКЛАДУ РЕЗЕРВІВ 

8.1. Продовжити: 
• нарощування спроможності та готовність підрозділів зі складу резервів 

Держприкордонслужби протистояти наявним та можливим загрозам 
національній безпеці на державному кордоні;

• удосконалення системи добору та комплектування підрозділів бойового 
та оперативного резервів Держприкордонслужби;

• формування прикордонної комендатури швидкого реагування 
Бердянського прикордонного загону з м.д. Мелітополь;

• удосконалення бойових спроможностей підрозділів бойового, 
оперативного резервів Держприкордонслужби та підрозділів (груп) 
повітряної розвідки;

• оснащення сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної 
техніки, засобами екіпіровки та формою одягу (в межах бюджетних 
асигнувань).
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9. РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО  
ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

9.1. Забезпечити: 
• реалізацію заходів плану цивільного захисту Держприкордонслужби;
• участь у спільних навчаннях з питань реагування на надзвичайні 

ситуації;
• підготовку відповідних розрахунків сил і засобів з питань реагування 

на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

10. РОЗВИТОК СИСТЕМИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ, 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10.1. Організувати:
• роботу щодо автоматизації процесів аналізу та профілювання ризиків;
• створення системи попереднього виявлення загроз у пунктах пропуску 

для повітряного сполучення на основі попередньої інформації про 
пасажирів. 

10.2. Розробити типове положення про інформаційно-аналітичний 
підрозділ штабу регіонального управління (органу охорони державного 
кордону).

10.3. Удосконалити обмін відкритою статистичною та аналітичною 
інформацією з Державним прикордонним комітетом Республіки 
Білорусь, та організувати з Службою охорони державного кордону при 
Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.
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10.4. Забезпечити проведення спільного аналізу загроз із прикордонними 
відомствами Республіки Білорусь, Республіки Польща, Словацької 
Республіки, Угорщини, Румунії, Республіки Молдова, Федеральною 
поліцією Федеративної Республіки Німеччини та Європейським агентством 
прикордонної та берегової охорони (FRONTEX).

10.5. Удосконалити практику обміну відкритою, знеособленою, 
статистичною інформацією із прикордонними відомствами суміжних та 
партнерських держав.

10.6. Організувати видання Стратегічного бюлетеня прикордонної безпеки 
«Біла книга 2018».

11. РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ 

11.1. Розробити та затвердити Стратегію інтегрованого управління 
кордоном та Плану заходів з її реалізації.

11.2. Удосконалити діяльність віртуального контактного аналітичного 
центру з питань інформаційного обміну між суб’єктами інтегрованого 
управління кордонами.

11.3. Забезпечити: 
• діяльність міжвідомчої робочої групи високого рівня з питань 

координації інтегрованого управління кордонами;
• реалізацію рекомендацій міжнародних експертів проекту TWINNING.



14

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДПСУ У 2019 РОЦІ

12. РОЗШИРЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ТА МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

12.1. Продовжити співпрацю з правоохоронними відомствами суміжних 
та інших країн, а також з FRONTEX, EUAM, EUBAM, НАТО та ОБСЄ.

12.2. Удосконалити роботу контактних (консультаційних) пунктів і 
вжиття заходів щодо розширення їх мережі.

12.3. Забезпечити участь у функціонуванні Спільного контактного 
центру «Галац».

12.4. Вжити заходів щодо залучення міжнародної допомоги, 
спрямованої на розвиток Держприкордонслужби та виконання завдань в 
особливий період.

13. ІНЖЕНЕРНЕ, ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РАДІАЦІЙНИЙ, 
ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ, ЗВ’ЯЗОК І 
АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

13.1. Утримання лінії державного кордону у відповідності до вимог 
Міждержавних угод.

13.2. Нарощення та удосконалення інженерних загороджень і перешкод 
на кордоні з Російською Федерацією в межах Сумського прикордонного 
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загону, Румунією – в межах Чернівецького прикордонного загону та 
Угорщиною – в межах Мукачівського прикордонного загону, в рамках 
виконання заходів відомчого плану інженерного облаштування державного 
кордону України на 2019 рік.

13.3. Підвищення ефективності системи висвітлення надводної обстановки 
в акваторії Азовського моря, модернізація п’яти постів технічного 
спостереження.

13.4. Продовжити переоснащення органів охорони кордону і загонів 
Морської охорони Держприкордонслужби новітніми зразками 
автомобільної, бронетанкової та інженерної техніки.

13.5. Підвищити рівень забезпечення органів охорони державного кордону 
засобами тепловізійного та оптичного спостереження (в межах бюджетних 
асигнувань).

13.6. Поетапне встановлення (за рахунок міжнародної технічної допомоги) 
систем радіаційного контролю в пунктах пропуску: «Велика Писарівка», 
«Миколаївка», «Тимкове», «Станіславка», «Словяносербка», «Розалівка», 
«Староказаче», та закупівля в межах виділеного фінансування приладів 
радіаційної розвідки.

13.7. Забезпечити розгортання: 
• спеціальної телекомунікаційної системи шифр «СТС-Д» для 

криптографічного захисту службової інформації (гриф обмеження 
доступу «Для службового користування») у відділах прикордонної служби 
Південного, Західного та Північного регіональних управлінь;
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• у 15 органах Держприкордонслужби сучасних засобів 
криптографічного захисту інформації вітчизняного виробництва;

• високошвидкісних цифрових потоків до органів (підрозділів) 
Держприкордонслужби України на лініях зіткнення (розмежування) та 
на найбільш активних ділянках протиправної діяльності.

13.8. Продовжити виконання завдань державної політики із захисту 
державних інформаційних ресурсів та інформації, кіберзахисту 
критичної інформаційної інфраструктури, відомчого контролю у цих 
сферах.

13.9. Забезпечити подальшу модернізацію:
• центральної підсистеми системи «Гарт» сучасним серверним 

обладнанням та відповідними програмними продуктами для 
забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому 
числі громадян РФ, та осіб без громадянства під час здійснення 
прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон 
України;

• інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи 
щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають 
державний кордон України (система «Аркан» – забезпечення обробки 
запитів/відповідей в режимі он-лайн, здійснення віддаленого доступу 
до державних інформаційних ресурсів суб’єктів системи за допомогою 
інтерфейсу програмування додатків (АРІ) і т. і.);

• системи УКХ радіозв’язку за рахунок забезпечення органів охорони 
державного кордону сучасними цифровими радіозасобами та 
розгортання мережі УКХ радіоретрансляторів вздовж державного 
кордону;
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• мережі автоматичного телефонного зв’язку, за рахунок розгортання в 
органах Держприкордонслужби сучасних комплексів ІР - телефонного 
зв’язку;

13.9.1 Продовжити заходи щодо:
• заміни технічно та програмно застарілих автоматизованих робочих 

місць посадових осіб органів (підрозділів) Держприкордонслужби 
України (в першу чергу автоматизованих робочих місць інформаційно-
телекомунікаційних систем «Гарт-5»);

• оновлення системи супутникового зв’язку, встановлення її абонентських 
станцій на кораблі Морської охорони.

14. РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

14.1. Поліпшити діяльність системи ресурсного забезпечення шляхом 
запровадження інноваційних підходів, зниження рівня логістичних витрат, 
підвищення ефективності використання наявних ресурсів й активів.

14.2. Продовжити реалізацію соціальних ініціатив Президента України 
щодо забезпечення житлом прикордонників, поліпшення умов їх служби та 
побуту.

14.3. Забезпечити:
• економію та цільове використання бюджетних коштів;
• розгортання новостворених органів (підрозділів) охорони державного 

кордону на українсько-російській ділянці державного кордону;
• виконання Національного плану дій з енергоефективності на відомчих 

об’єктах;
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• роботу з органами влади з метою отримання додаткових джерел 
фінансування для удосконалення ресурсного забезпечення органів і 
підрозділів;

• розвиток інфраструктури військових містечок, службового і житлового 
фондів органів та підрозділів кордону (у т.ч. за рахунок цільового 
бюджетного фінансування), та за сприяння обласних, районних 
державних адміністрацій;

• оснащення стаціонарних їдалень новостворених підрозділів 
технологічним, холодильним обладнанням, майном та посудом (в 
межах бюджетних асигнувань).

14.4. Провести в межах бюджетних асигнувань оновлення матеріально-
технічної бази за рахунок придбання та поставок для органів 
Держприкордонслужби техніки, технічних засобів і майна номенклатури 
підрозділів матеріального (тилового) забезпечення.

14.5. Здійснити контроль за дотриманням установлених лімітів 
споживання енергоносіїв, комунальних послуг і пального.

15. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ 
РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ. РОЗШИРЕННЯ ФОНДУ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА
 
15.1. Здійснити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об’єктів житлового й спеціального призначення в межах виділених 
бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.

15.2. Завершити будівництво шести багатоквартирних будинків, з 
отриманням квартир у Києві, Чернігові, Ужгороді, Хмельницькому, 
Могилів-Подільському, Подільську.
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15.3. Продовжити: 
• інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону та 

реконструкцію новостворених підрозділів Чернігівського, Харківського, 
Сумського та Луганського прикордонних загонів;

• продовжити будівництво житлових будинків шляхом реалізації договорів 
спільної забудови земельних ділянок житлом у Хмельницькому, Луцьку, 
Чернівцях та Львові, у т.ч. завершити будівництво трьох будинків у 
Чернівцях та Львові.

15.4. Здійснити будівництво 2 містечок модульного типу із службовим 
житлом вздовж державного кордону ділянки відповідальності Сумського 
прикордонного загону (с. Турія, с. Грабовське Краснопільського району 
Сумської області), у рамках Плану інженерно-технічного облаштування 
українсько-російського кордону.

16. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

16.1. Продовжити:
• заходи з забезпечення безперервності та скоординованості єдиного 

лікувально-евакуаційного шляху, сформувати Мобільний польовий 
госпіталь (на 30 госпітальних ліжок) у складі Головного військово-
медичного клінічного центру (Центральний клінічний госпіталь) м. Київ.

16.2. Забезпечити: 
• впровадження сучасних медичних технологій на етапах надання 

медичної допомоги шляхом закупівлі спеціального медичного 
устаткування – автоперев’язочна; 

•  санітарно-епідеміологічне благополуччя умов життєдіяльності особового 
складу.

16.3. Провести поглиблене медичне обстеження особового складу.
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17. РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДЕРЖАВИ 

17.1. Запровадити середньострокове бюджетне планування, орієнтоване 
на підвищення ефективності та результативності бюджетних видатків 
на підставі Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017–2020 роки (після затвердження відповідних 
нормативних документів).

17.2. Забезпечити виплату грошового забезпечення 
військовослужбовцям Держприкордонслужби в розмірі, визначеному 
керівництвом Держави, в межах видатків, затверджених для 
Держприкордонслужби Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік».

17.3. Упровадити нову уніфіковану автоматизовану систему 
бухгалтерського обліку (введення нового програмного забезпечення). 
Забезпечити спрямування асигнувань в обсязі не менше 10 млн 440 тис. грн. 

17.4. Виконати заходи із соціального захисту військовослужбовців у 
межах бюджетних асигнувань відповідно до наявного обсягу прав, 
гарантій, пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством. 

17.5. Підготувати та подати до МВС України бюджетний запит 
Держприкордонслужби на 2020 рік та проект прогнозу бюджету на 2021-
2022 роки.

17.6. Розробити та подати до Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України пропозиції щодо показників державного оборонного 
замовлення Держприкордонслужби на 2020-2022 роки та державного 
замовлення Держприкордонслужби на 2020-2022 роки.

17.7. Не допустити виникнення кредиторської заборгованості та 
простроченої дебіторської заборгованості за будь-якими видами 
видатків.
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18. СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 

18.1. Запровадити європейські принципи планування діяльності 
з внутрішнього аудиту при підготовці піврічних планів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту Держприкордонслужби на перше та друге 
півріччя 2019 року.

18.2. Сформувати у керівництва органів Держприкордонслужби (під час 
проведення внутрішніх аудитів) «європейської» системи поглядів щодо 
організації внутрішнього контролю.

18.3. Підвищити кваліфікації персоналу підрозділів внутрішнього аудиту 
Держприкордонслужби на навчальних курсах Міністерства фінансів 
України в рамках співробітництва з Міністерством фінансів Королівства 
Нідерландів.

18.4. Забезпечити участь у міжвідомчих заходах з внутрішнього контролю 
та внутрішнього аудиту, у т.ч. з обміну європейським досвідом.

19. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

19.1. Забезпечити: 
• удосконалення нормативно-правової бази спрямованої на збільшення 

привабливості проходження служби, якість добору персоналу та 
підвищення соціального захисту військовослужбовців;

• утримання укомплектованості органів (підрозділів) охорони 
державного кордону на рівні, який дасть змогу виконувати завдання за 
призначенням.

19.2. Удосконалити систему обліку особового складу шляхом впровадження 
автоматизованого обліку.

19.3. Запровадити проект TWINNING з кадрового менеджменту.
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20. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

20.1. Удосконалити систему базової підготовки в навчальних 
закладах Держприкордонслужби:
• створити в структурі Національної академії Держприкордонслужби  

ім. Б. Хмельницького науково-дослідний інститут та навчально-наукові 
інститути (підготовки керівних кадрів, правоохоронної діяльності);

• організувати роботу Центру підготовки мобільних сил та резервів 
Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби;

• переформатувати роботу Навчального центру Морської охорони та 
Кінологічного навчального центру.

20.2. Забезпечити функціювання системи підвищення фахового 
рівня військовослужбовців на базі Інституту підвищення кваліфікації 
Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького та 
відомчих навчальних центрів.

20.3. Організувати систему підготовки кадрів оперативно-стратегічного 
рівня військової освіти.

21. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОБІЛІЗАЦІЙНА ТА ШТАТНА РОБОТА

21.1. Реформувати управлінську ланку за вертикаллю Адміністрації 
Держприкордонслужби в регіональних управліннях та прикордонних 
загонах з дотриманням співвідношення організаційних структур органів 
охорони кордону до показника: 75% – підрозділи охорони кордону,  
25% – підрозділи управління та забезпечення.
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21.2. Організувати та провести заходи щодо підтримання бойової 
готовності та мобілізаційної підготовки органів Держприкордонслужби 
на рівні, який відповідає критерію ГОТОВИЙ до виконання завдань за 
призначенням.

21.3. Продовжити заходи щодо: 
• упровадження служби у військовому резерві Держприкордонслужби;
• накопичення до визначених норм утримання матеріально-технічних 

засобів непорушного запасу необхідних для виконання мобілізаційних 
заходів.

22. ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ СЛУЖБИ, ОХОРОНА 
ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

22.1. Посилити: 
• кадрову складову, організаційно-розпорядчу діяльність підрозділів 

технічного нагляду та охорони праці;
• роботу керівників усіх рівнів з організації безпечних умов служби та 

охорони праці.

22.2. Підвищити рівень культури безпеки служби (праці) та запобігати 
травматизму, професійним захворюванням та аваріям на об’єктах 
підвищеної небезпеки.

22.3. Удосконалити відомчу нормативно-правову базу з питань охорони 
праці.

22.4. Сприяти забезпеченню безпечних умов для несення служби особовим 
складом шляхом організаційного і кадрового посилення структури 
технічного нагляду та охорони праці. 

22.5. Забезпечити вдосконалення, нормативно-правове врегулювання 
та ефективне функціонування системи управління пожежною безпекою 
в Держприкордонслужбі, підтримання взаємодії з Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій.
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22.6. Продовжити обладнання сучасними системами протипожежного 
захисту об’єктів Держприкордонслужби та своєчасне їх обслуговування.

22.7. Продовжити роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів 
Держприкордонслужби, зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, 
пов’язаних з пожежами, створення більш безпечних умов для виконання 
особовим складом Держприкордонслужби завдань за призначенням.

22.8. Здійснити заходи щодо ефективного функціонування системи 
управління діяльністю органів та підрозділів Держприкордонслужби у 
сфері пожежної безпеки.

23. РОБОТА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

23.1. Забезпечити подальше удосконалення національно-патріотичного 
виховання особового складу відомства та молоді прикордоння, зокрема 
розвиток напряму «Джура-Прикордонник», Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі 
питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання».

23.2. Упровадити систему психологічної підготовки персоналу 
Держприкордонслужби.

23.3. Удосконалити: 
• інститут радників з питань гендерної рівності;
• систему психологічного супроводу особового складу. Реалізувати 

комплекс заходів щодо профілактики посттравматичних стресових 
розладів, підвищення кваліфікації психологів з цих питань;

• систему мотивації персоналу, яка забезпечить підвищення якості служби, 
професійне зростання, нарощування та утримання кадрових ресурсів. 
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23.4. Вжити дієві заходи з метою утвердження позитивного іміджу 
охоронців державного кордону в суспільстві, підвищення рівня довіри до 
Держприкордонслужби та забезпечити громадську підтримку службової 
діяльності прикордонного відомства. 

23.5. Забезпечити стале функціонування та розвиток інституту військового 
духовенства (капеланства) в умовах реформування Православної Церкви в Україні.

23.6. Поновити роботу в органах Держприкордонслужби офіцерського 
зібрання для своєчасного виявлення та реагування на проблемні питання. 

23.7. Запровадити в системі роботи з персоналом окремі заходи протидії 
інформаційним загрозам, внутрішні комунікації, пропагування здорового 
способу життя.

24. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОБУТУ 
ПРИКОРДОННИКІВ

24.1. Удосконалити систему моніторингу та реагування на проблеми 
реалізації державних соціальних гарантій особовому складу, зокрема 
учасникам ООС (АТО).

24.2. Забезпечити моніторинг службового навантаження в підрозділах 
охорони державного кордону та своєчасної виплати грошової премії за 
надмірне навантаження під час несення служби.

24.3. Удосконалити механізми співробітництва з ветеранськими, іншими 
громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування з 
питань допомоги у розв’язанні соціальних проблем.

24.4. Забезпечити належну якість роботи з сім’ями загиблих та безвісті 
зниклих прикордонників. 
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25. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

25.1. Забезпечити виконання відомчої Антикорупційної програми, Програми 
НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження 
доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і 
безпекових інституцій (Програми ВІ).

25.2. Вжити заходи з підвищення ефективності роботи із запобігання, 
виявлення, протидії корупції та взаємодії з державними антикорупційними 
органами України.

25.3. Удосконалити: 
• професійну підготовку та кваліфікацію особового складу підрозділів 

запобігання та виявлення корупції;
• систему контролю за поданням особовим складом Держприкордонслужби, 

декларацій.

26. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОЇ ТА ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
УКРАЇНИ

26.1. Наростити контррозвідувальну складову Держприкордонслужби.

26.2. Опрацювати міжвідомчий нормативний акт щодо організації взаємодії 
та своєчасного обміну інформацією з контррозвідувальними підрозділами 
Служби безпеки України.

26.3. Уточнити відомчі розпорядчі документи з організації заходів щодо 
захисту особового складу Держприкордонслужби від перешкоджання 
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виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих 
прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених 
осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб.

26.4. Виявляти, попереджувати та припиняти корупційні правопорушення, 
пов’язані з корупцією, що готуються або вчинюються особовим складом 
Держприкордонслужби.

26.5. Забезпечити становлення відділу розслідувань управління 
внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої та власної безпеки.

27. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

27.1. Опрацювати проекти нормативно-правових актів, необхідних 
для реалізації основних завдань, передбачених Стратегією розвитку 
Держприкордонслужби.

27.2. Продовжити роботу щодо оскарження та визнання незаконними 
рішень органів місцевого самоврядування у справах про виділення 
фізичним особам земельних ділянок, прилеглих до державного кордону.

28. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ КОМУНІКАЦІЇ 
З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У 
СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

28.1. Забезпечити:
• комунікацію з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента 

України, Кабінетом Міністрів України, Апаратом РНБО України, 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з 
питань діяльності Держприкордонслужби;

• об’єктивне і своєчасне інформування громадськості про діяльність та стан 
розвитку Держприкордонслужби; 
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• підтримання тісної взаємодії з прес-службами інших правоохоронних і 
взаємодіючих державних органів на усіх рівнях та представниками мас-
медіа.

28.2. Посилити протидію інформаційним загрозам, а також забезпечити 
належне реагування на висвітлення недостовірних даних щодо діяльності 
прикордонного відомства.

28.3. Сприяти представникам засобів масової інформації в отриманні 
інформації та надавати роз’яснення щодо важливих аспектів діяльності 
Держприкордонслужби.

28.4. Здійснювати координацію представників ЗМІ та інформаційний 
супровід керівництва Держприкордонслужби під час участі в публічних 
заходах.

29. З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ І ЗАПИТІВ ГРОМАДЯН 

29.1. Забезпечити:
• якісний моніторинг дотримання законодавства з питань звернень 

громадян та їх запитів на отримання публічної інформації, їх 
кваліфікований, об’єктивний, всебічний і оперативний розгляд; 

• розв’язання соціальних питань, з якими звертаються учасники бойових 
дій, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні 
сім’ї, одинокі матері, ветерани, пенсіонери-прикордонники та інші 
громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

29.2. Створити належні умови для подання письмових звернень 
та запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями, 
розробити збірник відповідних нормативно-правових актів.
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