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РІЧНИЙ ПЛАН 

основних заходів Адміністрації Державної прикордонної служби України 

на 2019 рік 
 

Головною метою діяльності Державної прикордонної служби України вважати: 

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні, основних пріоритетів Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України щодо запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами. 

Головними завданнями Державної прикордонної служби України у 2019  році вважати: 

 продовження заходів щодо готовності органів і підрозділів Державної прикордонної служби України до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону після 

відновлення територіальної цілісності України та виконання завдань, визначених Воєнною доктриною України, Стратегією національної безпеки України, Концепцією розвитку сектору 

безпеки і оборони України, Стратегічним оборонним бюлетнем України. Забезпечення перегрупування сил і засобів  Державної прикордонної служби України та організація службово-

бойової діяльності новостворених органів і підрозділів у межах Донецької та Луганської областей; 

 підвищення рівня боєздатності органів Державної прикордонної служби України та їх спроможності з виконання завдань із захисту державного кордону. Виконання Державною 

прикордонною службою України завдань в Об'єднаному оперативному штабі зі стримування і відсічі російської збройної агресії;  

 удосконалення системи аналізу ризиків з використанням спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків держав – членів Європейського Союзу (CIRAM); 

 модернізація сиcтеми охорони державного кордону, збільшення щільності охорони кордону за рахунок розгортання додаткових відділень інспекторів прикордонної служби; 

кількості прикордонників для безпосередньої охорони державного кордону та прикордонного контролю; 

 забезпечення фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон України; 

 підвищення ефективності боротьби з транскордонною злочинністю та тероризмом; 

 впровадження сучасних інформаційних технологій у систему управління та забезпечення захисту інформаційних ресурсів; 

 удосконалення механізму залучення підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та правоохоронних органів до посилення охорони державного кордону 

України та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також до припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні України; 

 інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної 

Республіки Крим; 

 модернізація відомчої системи висвітлення надводної обстановки та створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону України, розвиток 

взаємодії з Військово-Морськими Силами України; 

 удосконалення системи комплектування особовим складом на основі поєднання екстериторіального і територіального принципів, утримання укомплектованості прикордонних 

підрозділів на рівні, що забезпечуватиме виконання завдань за призначенням; 

 уніфікація та технічне переоснащення органів управління та органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України засобами зв'язку та інформатизації, 

сучасними зразками озброєння і військової техніки; 

 оновлення та модернізацію корабельного-катерного складу Морської охорони Державної прикордонної служби України та парку авіаційної техніки; 

 формування сучасної системи матеріально-технічного забезпечення, ефективного управління матеріальними ресурсами; 

 забезпечення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, а також працівників Державної прикордонної служби України; 

 підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції; 

 розширення прикордонного та міжнародного співробітництва, виконання заходів Європейської інтеграції та співпраці з НАТО. Залучення міжнародної технічної допомоги; 

 підвищення рівня довіри населення до Державної прикордонної служби України та її персоналу, формування ефективного механізму комунікацій з громадськістю та 

використання її потенціалу в реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України.  
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

1. Загальні заходи 

1.1. Відпрацювання звітів та направлення їх у відповідні органи влади 

1 
До Адміністрації Президента України, ВРУ, КМУ та 

РНБО: 
     

1.1 

звіт про діяльність Держприкордонслужби України 

за 2018 рік» (ст. 29, 30 Закону України «Про Державну 

прикордонну службу України»; 

Січень УСПтаАР 

Інформування про 

діяльність 

Держприкордонслужби 

України за 2018 рік 

  1 

2 До Адміністрації Президента України:      

2.1 

звіт про діяльність Державної прикордонної служби 

України» (Указ Президента України від 08.07.2002 

№ 624/2002 «Про удосконалення системи інформування 

про стан Збройних Сил України та інших військових 

формувань») 

Щокварталу 
до 20 числа 

наступного 

місяця 

УСПтаАР 

Інформування про 

діяльність Державної 

прикордонної служби 

України 

  2 

3 До Кабінету міністрів України:      

3.1 

звіт про хід виконання Стратегії розвитку Державної 

прикордонної служби» (розпорядження КМУ від 

23.11.2015 № 1189-р) 

Лютий УСПтаАР 

Інформування Про хід 

виконання Стратегії 

розвитку Державної 

прикордонної служби 

  3 

3.2 

звіт про хід Плану заходів щодо реалізації Концепції 

інтегрованого управління кордонами» (розпорядження 

КМУ від 31.08.2016 № 626-р) 

Квітень УСПтАР 

Інформування про хід 

Плану заходів щодо 

реалізації Концепції 

інтегрованого 

управління кордонами 

  4 

3.3 

звіт про результати перевірки готовності до 

виконання завдань за призначенням запасних пунктів 

управління Адміністрації Державної прикордонної 

служби України 

Січень  ОУ 
Інформування про стан 

готовності ЗПУ за 2018 

рік  
  5 

4 
До Адміністрації Президента України, КМУ, РНБО, 

МВС: 
     

4.1 

звіт про хід реалізації Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони України» (доручення Прем’єр-

міністра від 24.03.2016 № 9155/1/1-16) 

Червень, 

грудень 
УСПтаАР 

Інформування про хід 

реалізації Концепції 

розвитку сектору 

безпеки і оборони 

України 

 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

5 
До Апарату Ради національної безпеки і оборони  

України: 
     

5.1 

звіт про основні показники діяльності та 

забезпечення ДПСУ (доручення РНБО від 20.01.2015 

№ 148/2-2-6) 

Щомісяця ІАУ 

Інформування про  

основні показники 

діяльності та 

забезпечення ДПСУ 

 

  1 

6 До Міністерства внутрішніх справ України:      

6.1 

звіт про заходи щодо посилення боротьби зі 

злочинністю в Україні (доручення МВС від 29.07.2015 № 

28712/Ав на виконання доручення КМУ від 22.06.2015 № 

25449/1/1-15) 

Щомісяця ІАУ 

Інформування про  

заходи щодо посилення 

боротьби зі злочинністю 

в Україні 

  2 

6.2 

Звіт про стан дисципліни і законності в Державній 

прикордонній службі України (доручення МВС від 21.08.2017 

року  № 12511/02/22-2017) 

Щомісяця УСГтаМПЗ 
Своєчасне інформування 

МВС та виконання 

доручення 
  3 

7 До Держстату та Національного банку України:      

7.1 

звіт про пропуск осіб і транспортних засобів через 

державний кордон України (постанова  КМУ від 

17.03.2000 № 517) 

Щокварталу  
до 25 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

ІАУ 
Інформування  щодо 

пропускних операцій на 

державному кордоні  
  4 

8 
До Міністерства внутрішніх справ України та Служби 

безпеки України: 
     

8.1 

звіт про стан забезпечення охорони державної 

таємниці в Адміністрації Державної прикордонної 

служби України 

 

Січень УРіЗІ 
Виконання вимог наказу 

СБУ від 26.09.2015 № 

630 
  5 

9 До Міністерства закордонних справ України:      

9.1 

звіт Центру реєстрації документів НАТО 

Адміністрації Державної прикордонної служби України 

про стан забезпечення охорони інформації НАТО з 

обмеженим доступом 

 

Січень УРіЗІ 
Виконання вимог наказу 

МЗС України від 

08.02.2016 № 4/дск 
  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

10 
До Міністерства внутрішніх справ та Державної 

міграційної служби України: 
  

 
  

10.1 

звіт про стан організації та виконання в 

Держприкордонслужбі заходів щодо реалізації Плану 

дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 р., затвердженого 

розпорядженням  КМУ від 23.11.2015 № 1393-р 

Щокварталу УСІАП 

Запровадження 

системного підходу до 

виконання персоналом 

ДПСУ завдань із 

дотриманням та 

забезпеченням прав і 

свобод людини 

  1 

10.2 

звіт про стан виконання в Держприкордонслужбі 

плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної міграційної політики України на 

період до 2025 р., затвердженого розпорядженням КМУ 

від 29.08.2018 № 602-р 

Січень, 

липень 
УСІАП 

Реалізація державної 

міграційної політики, яка 

б позитивно впливала на 

безпеку держави та 

відповідала міжнародним 

стандартам 

  2 

11 
До Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій: 
     

11.1 

звіт про виконання Державною прикордонною 

службою України Плану основних заходів цивільного 

захисту в І півріччі 2019 року та надати пропозиції до 

плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік 

Липень ОУ 

Виконання Державною 

прикордонною службою 

України заходів з 

цивільного захисту за 

звітний період та подання 

пропозицій для 

опрацювання заходів у 

наступному році 

  3 

11.2 
звіт про пожежі та їх наслідки на об’єктах Державної 

прикордонної служби України 

Щомісяця 
до 10 числа 

наступного 

місяця 

СПБ 

Виконання п. 9, 10 

постанови Кабміну від 

26.12.2003 № 2030 «Про 

затвердження Порядку 

обліку пожеж таїх 

наслідків» 

 

  4 

12 
До Антитерористичного центру при Службі безпеки 

України: 
  

 
  

12.1 
звіт про стан виконання плану заходів з реалізації 

Концепції боротьби з тероризмом 
Грудень ОУ 

Виконання Державною 

прикордонною службою 

України заходів з 

реалізації Концепції 

боротьби з тероризмом у 

звітному періоді 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

13 До Мінекономрозвитку України      

13.1 
звіт про стан мобілізаційної готовності Державної 

прикордонної служби України за 2018 рік 
І квартал УОМР 

Своєчасне інформування 

та виконання вимог 

закону України «Про 

мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію» 

  1 

1.2. Удосконалення нормативно-правової бази з прикордонних питань та заходи реформування Державної прикордонної служби України 

1 

Переопрацювати наказ АДПСУ від 28.04.2004 № 354 

«Про затвердження інструкції про порядок організації та 

здійснення заходів власної безпеки 

військовослужбовців, працівників та їх близьких 

родичів Державної прикордонної служби» 

І півріччя УВВБ 

Визначення единого 

порядку дій підрозділів 

внутрішньої та власної 

безпеки 

Держприкордонслужби 

щодо захисту прав та 

свобод 

військовослужбовців, 

працівників та їх 

близьких родичів 

Держприкордон служби 

  2 

2 Опрацювати:      

2.1 

інструкцію про організацію взаємодії підрозділів 

забезпечення внутрішньої і власної безпеки 

Держприкордонслужби з контрозвідувальними 

підрозділами Служби безпеки України 

ІІ півріччя УВВБ 

Визначення единих 

критеріїв до організації 

взаємодії  та обміном 

інформацією підрозділів 

забезпечення 

внутрішньої і власної 

безпеки 

Держприкордонслужби з 

контрозвідувальними 

підрозділами Служби 

безпеки України 

  3 

2.2 
проект Паспорту терористичних загроз на 

державному кордоні 
Грудень УБТ (ДОД) 

Систематизувати та 

підвищити ефективність 

діяльності підрозділів з 

питань протидії 

терористичним загрозам 

  4 

2.3 

проекти угод та імплементаційних протоколів, про 

реадмісію осіб (під час надходження для опрацювання з 

Державної міграційної служби та Міністерства 

закордонних справ) 

ІІ, ІV 

квартал 
УСІАП 

Запровадження єдиного 

реадмісійного простору 

для ефективної протидії 

нелегальній міграції 

  5 



 6 

№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

3 Опрацювати проекти наказів МВС України:      

3.1 

«Про затвердження Інструкції про порядок 

використання автоматичної фото- і відеотехніки під час 

виконання службових обов’язків посадовими і 

службовими особами Державної прикордонної служби 

України» 

І півріччя УПК 

Нормативне 

врегулювання порядку 

використання 

автоматичної фото- і 

відеотехніки 

  1 

3.2 

«Про затвердження Порядку фіксації (зняття, збору) 

біометричних даних іноземців та осіб без громадянства 

під час прикордонного контролю в пунктах пропуску 

через державний кордон та здійснення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення і 

примусового видворення з України» 

І півріччя УПК 

Нормативне 

врегулювання порядку 

фіксації (зняття, збору) 

біометричних даних 

іноземців та осіб без 

громадянства 

  2 

3.3 

«Про затвердження Інструкції про застосування 

зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), 

літаків і вертольотів Державної прикордонної служби 

України, спеціальних засобів та заходів фізичного 

впливу під час охорони державного кордону та 

виключної (морської) економічної зони України» 

І півріччя УПС 

Нормативне 

врегулювання порядку 

застосування зброї, 

бойової техніки, 

озброєння кораблів 

(катерів), літаків і 

вертольотів Державної 

прикордонної служби 

України 

 

  3 

3.4 

«Про затвердження Інструкції з управління 

оперативно-службовою діяльністю органу охорони 

державного кордону Державної прикордонної служби 

України» 

ІІ півріччя УПС 

Нормативне 

врегулювання порядку 

управління оперативно-

службовою діяльністю 

органу охорони 

державного кордону 

 

  4 

4 Опрацювати проекти Угод:      

4.1 

між Словацькою Республікою і Україною про 

співробітництво під час здійснення контролю осіб, 

транспортних засобів і товарів у спільних пунктах 

пропуску 

ІV квартал УПК 

Нормативне 

врегулювання 

запровадження 

спільного контролю на 

українсько-словацькому 

державному кордоні 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

4.2 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Угорщини про контроль прикордонного руху в спільних 

пунктах пропуску через державний кордон 

ІV квартал УПК 

Нормативне 

врегулювання 

запровадження 

спільного контролю на 

українсько-угорському 

державному кордоні 

 

  1 

5 

Опрацювати проект Протоколу між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Словацької Республіки 

про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом 

України та Урядом Словацької Республіки про пункти 

пропуску через спільний державний кордон 

ІV квартал УПК 

Нормативне 

врегулювання 

запровадження 

пішохідного та 

велосипедного руху в 

міжнародному пункті 

пропуску «Ужгород – 

Вишнє-Нємецьке» 

  2 

1.3. Документальне забезпечення, розроблення проектів оперативно-службових та адміністративно-організаційних документів 

1 
Видати директиву «Про забезпечення національної 

безпеки на державному кордоні у 2020 році» 
Листопад УПС 

Визначення порядку 

організації охорони 

державного кордону 

України 

  3 

2 
Опрацювати проекти  наказів Адміністрації державної 

прикордонної служби України: 
     

2.1 
«Про організацію оперативно-розшукової діяльності 

у 2020 році» 
Листопад УООРД 

Визначення порядку 

виконання завдань 

оперативними 

підрозділами  ДПСУ 

  4 

2.2 

«Про результати виконання заходів з охорони 

державної таємниці у 2019 році та основні завдання на 

2020 рік» 

Листопад УРіЗІ 

Визначення стану 

виконання вимог Закону 

України «Про державну 

таємницю», та заходів 

щодо повного і 

своєчасного виконання 

охорони державної 

таємниці у 2020 році 

  5 

2.3 

«Про забезпечення функціонування та розвиток 

телекомунікаційної мережі та інформаційно-

телекомунікаційних систем у 2019 році» 

Січень УЗ 

Стале функціонування 

та розвиток системи 

зв’язку  

Держприкордонслужби 

у 2019 році 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

2.4 
«Про підготовку особового складу Державної 

прикордонної служби України в 2020 році» 
ІV квартал УППтаООД 

Організація та 

удосконалення 

підготовки особового 

складуДержавної 

прикордонної служби 

України 

  1 

2.5 

«Про стан служби військ у Державній прикордонній 

службі України у 2019 році та підсумки огляду-

конкурсу» 

Грудень УОПД 

Приведення служби 

військ у відповідність до 

вимог Статутів 

Збройних Сил України, 

недопущення порушень 

вартової та внутрішньої 

служб 

  2 

2.6 
«Про організацію служби військ у Державній 

прикордонній службі України на 2020 рік» 
Грудень УОПД 

Забезпечення організації 

і несення вартової 

(внутрішньої)  служб 

охорони і оборони 

військових містечок 

(об’ектів), підтримання 

внутрішнього порядку 

 

  3 

2.7 
«Про організацію служби військ в Адміністрації 

Державної прикордонної служби України на 2020 рік» 
Грудень УОПД 

Забезпечення організації 

внутрішньої служби в 

Адміністрації 

Держприкордонслужби, 

охорони та оборони 

військового містечка 

 

  4 

2.8 
«Про забезпечення пожежної безпеки в Адміністрації 

Державної прикордонної служби у 2020 році» 
Грудень СПБ 

Забезпечення пожежної 

безпеки об’єктв 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби 

 

  5 

2.9 
«Про заходи щодо удосконалення бойової готовності 

та мобілізаційної підготовки у 2020 році» 
ІV квартал УОМР 

Уточнення завдань 

органам Державної 

прикордонної служби 

України під час 

виконання ОСД 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 
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Відмітка 

про виконання 
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його реєстрації, № 
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Нотатки 

2.10 

«Про допуск посадових осіб Адміністрації 

Державної прикордонної служби України до роботи з 

документами мобілізаційного характеру» 

ІV квартал УОМР 

Впорядкування допуску 

персоналу до роботи з 

документами 

мобілізаційного 

характеру відповідно до 

нормативно-правових 

документів держави 

  1 

2.11 

«Про допуск посадових осіб Адміністрації 

Держприкордонслужби України до роботи зі штатами та 

призначення складу комісії з розгляду організаційно-

штатних питань на 2020 рік» 

ІV квартал УОМР 

Визначення порядку 

допуску посадових осіб 

до роботи зі штатами та 

впорядкувати алгоритм 

розгляду пропозицій з 

організаційно-штатних 

питань в Державній 

прикордонній службі 

  2 

2.12 
«Про організацію тилового забезпечення охорони 

державного кордону у 2020 році» 
Грудень УМЗ 

Ефективне виконання 

заходів тилового 

забезпечення; 

облаштування, приведення 

інфраструктури органів та 

підрозділів до сучасних 

вимог; своєчасна 

підготовка житлового та 

казарменого фонду до 

експлуатації у зимовий 

період, створення 

належних умов для служби 

  3 

2.13 
«Про організацію закупівель продовольства у 2020 

році» 
Грудень УМЗ 

Ефективне використання 

бюджетних коштів, 

своєчасне та повне 

забезпечення персоналу 

Державної прикордонної 

служби України 

продовольством, 

утримання його запасів у 

необхідному обсязі 

  4 

2.14 
«Про організацію виконання завдань з капітального 

будівництва у 2019 році» 
Березень УБ 

Ефективне використання 

бюджетних коштів та 

належна організація 

виконання завдань на 

поточний рік 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 
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його реєстрації, № 
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Нотатки 

2.15 
«Про здійснення технічного нагляду за будівництвом 

у 2019році» 
Квітень УБ 

Закріплення за 

об’єктами будівництва 

інспекторів з нагляду на 

поточний рік 

  1 

2.16 

«Про інженерне, технічне забезпечення та 

радіаційний, хімічний, біологічний захист охорони 

державного кордону у 2020 році» 

Грудень УОтаТ 

Визначення порядку 

організації інженерного, 

технічного забезпечення 

та радіаційного, 

хімічного, біологічного 

захисту охорони 

державного кордону на 

рік 

  2 

2.17 
«Про організацію інженерного облаштування 

державного кордону України у 2019 році» 
Лютий УОтаТ 

Визначення порядку 

організації та 

затвердження плану 

інженерного 

облаштування державного 

кордону на рік 

  3 

2.18 
«Про застосування авіації в охороні державного 

кордону та В(м)ЕЗ України у 2020 році» 
Листопад АУ 

Визначення завдань та 

системність застосування 

авіації в охороні ДК 
  4 

2.19 
«Про організацію охорони В(м)ЕЗ України, її 

територіального моря та внутрішніх вод у 2020 році»  
Листопад ВОЗДМО 

Деталізація завдань 

загонам морської охорони 

з охорони В(м)ЕЗ 

України, її 

територіального моря та 

внутрішніх вод у 2020 

році, враховуючи сучасні 

загрози 

  5 

2.20 

«Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Державної прикордонної служби 

України на 2019 рік» 

І квартал ОУ 

Визначення завдань та 

порядку приведення в 

готовність до дій при 

надзвичайних ситуаціях 

техногенного та 

природного характеру 

органів управління, 

підрозділів і особового 

складу Державної 

прикордонної служби 

України 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 
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2.21 

«Про допуск посадових осіб Адміністрації 

Держприкордонслужби та органів центрального 

підпорядкування Держприкордонслужби до документів 

оперативного планування в 2020 році» 

Грудень ОУ 

Впорядкування заходів, 

передбачених 

директивами 

Генерального Штабу 

Збройних Сил України, та 

нормативно-правових 

документів Адміністрації 

Державної прикордонної 

служби України під час 

опрацювання документів 

оперативного планування 

  1 

2.22 

«Про допуск посадових осіб регіональних управлінь 

Держприкордонслужби до документів оперативного 

планування в 2020 році» 

Грудень ОУ 

Впорядкування заходів, 

передбачених 

директивами 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби 

України під час 

опрацювання документів 

оперативного 

планування 

  2 

2.23 
«Про заходи з протидії терористичним загрозам в 

органах Держприкордонслужби» 
Грудень ОУ 

Уточнення завдань 

органам та підрозділам 

Державної прикордонної 

служби України під час 

участі у заходах з 

протидії терористичним 

загрозам  

  3 

2.24 
«Про організацію участі в заходах спільної 

підготовки сил оборони у 2019 році» 
Лютий  ОУ 

Уточнення завдань 

органам Державної 

прикордонної служби 

України під час участі у 

заходах спільної 

підготовки сил оборони 

у 2019 році 

  4 

2.25 
«Про організацію застосування профілів ризиків у 

2020 році» 
Грудень УСПтаАР 

Затвердження 

загальнодержавних 

профілів ризиків 
  5 
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2.26 
«Про підготовку до проведення спільного аналізу 

загроз прикордонній безпеці у 2020 році». 
Грудень УСПтаАР 

Реалізація 

домовленостей 

Адміністрації 

Держприкордонслужби з 

прикордонними 

відомствами суміжних 

держав щодо проведення 

спільного аналізу загроз 

прикордонній безпеці 

  1 

2.27 

«Про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку в Адміністрації Державної 

прикордонної служби України на 2019 рік» 

Січень ФЕД 

Визначення облікової 

політики та 

організаційних засад 

ведення бухгалтерського 

обліку для Адміністрації 

Державної прикордонної 

служби України на 2019 

рік 

  2 

2.28 

«Про грошове забезпечення (заробітну плату) 

військовослужбовців (працівників) Державної 

прикордонної служби України у 2019 році» 

І квартал ФЕД 

Установлення на 2019 

рік розмірів щомісячних 

додаткових та 

одноразових видів  

виплат для усіх 

категорій особового 

складу Державної 

прикордонної служби 

України в межах фонду 

оплати праці  

  3 

2.29 «Про заходи з виконання бюджету на 2019 рік» І квартал ФЕД 

Організація  

ефективного та 

економного витрачання 

коштів за напрямами 

відповідальності 

  4 

2.29 
«Про результати  подання фінансової звітності за 

2018 рік» 
Березень ФЕД 

Висвітлення результатів 

фінансової звітності 

Держприкордонслужби 

за 2018 рік, визначення 

конкретних заходів та 

завдань на наступний 

бюджетний період 

  5 
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Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

3 
Підготувати розпорядження Адміністрайії Державної 

прикордонної служби України: 
     

3.1 
«Про опрацювання пропозицій щодо номенклатури 

справ, журналів та книг на 2020 рік» 
Жовтень УКтаДЗ 

Визначення оптимальної 

чисельності 

Номенклатури справ, 

журналів та книг на 2020 

рік Узагальнення 

пропозицій структурних 

підрозділів АДПСУ 

  1 

3.2 
«Про організацію радіозв’язку» та забезпечити 

перехід на нові радіодокументи 
Лютий УЗ 

Забезпечити надійний 

радіозв'язок в органах 

(підрозділах) охорони 

(забезпечення) 

державного кордону 

  2 

3.3 
«Про опрацювання проекту Стратегічного бюлетеня 

прикордонної безпеки України «Біла книга-2018» 
Січень ІАУ 

Узагальнення матеріалів 

про результати 

діяльності ДПСУ у 2018 

році для опрацювання 

Стратегічного бюлетеню 

  3 

3.4 
«Про підвищення стану безпеки у весняно-літньому 

та осінньо-зимовому періоді» 

Квітень, 

вересень 
СТНтаОП 

Визначення заходів 

щодо підвищення рівня 

безпеки та зменшення 

ризиків травматизму 

особового складу 

 

  4 

4 Опрацювати:      

4.1 

титульний список капітального будівництва 

(придбання) і реконструкції об’єктів житла Державної 

прикордонної служби та титульний список капітального 

будівництва об’єктів спеціального призначення на 2019 

рік, у т.ч. визначених планом заходів щодо інженерно-

технічного облаштування українсько-російського 

державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, 

Харківської та Луганської областей, українсько-

молдовського державного кордону, територій, 

прилеглих до до адміністративної межі з тимчасово 

окупованою територією Автономної Республіки Крим 

Березень УБ 

Доведення до 

розпорядників коштів по 

об’єктного розподілу  

асигнувань в будівництві 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

4.2 
план основних заходів з удосконалення бойової 

готовності та мобілізаційної підготовки у 2019 році 
ІV квартал УОМР 

Упорядкування 

виконання заходів з 

бойової готовності та 

мобілізаційної 

підготовки 

 

  1 

4.3 план судноремонту на 2019 рік Січень ВОЗДМО 

Забезпечення плановості 

виконаня ремонтних 

робіт та використання 

кораблів (катерів) у 

службі, планування 

коштів на утримання 

кораблів (катерів) 

 

  2 

4.4 
план ремонту і продовження ресурсних показників 

на авіаційній техніці у 2020 році 
Грудень АУ 

Впорядкування 

своєчасного  проведення 

планових ремонтів 

авіаційної техніки для 

забезпечення безпеки 

польотів  

  3 

4.5 
план основних заходів роботи з особовим складом в 

Державній прикордонній службі України на 2020 рік» 
Грудень УСГтаМПЗ 

Забезпечення належної 

організації роботи з 

особовим складом, 

національно-

патріотичного 

вихованняу Державній 

прикордонній службі 

України 

 

  4 

4.6 

план заходів щодо підтримання належного стану 

правопорядку, дисципліни та профілактики 

правопорушень в Державній прикордонній службі 

України на 2020 рік 

Грудень УСГтаМПЗ 

Забезпечення належного 

стану дисципліни та 

правопорядку у 

Державній прикордонній 

службі України та 

організація роботи щодо 

їх покращення 

  5 

4.7 номенклатуру справ, журналів та книг на 2019 рік Січень УКтаДЗ 

Упорядкування 

документообігу в 

АДПСУ 

 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

5 

Організувати перевірку наявності документів, справ, 

видань з грифом обмеження доступу «Для службового 

користування», гербових печаток та штампів 

Квітень УКтаДЗ 

Контроль наявності та 

стану обліку документів  

з грифом «ДСК», 

гербових печаток та 

штампів 

 

  1 

1.4. Забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України 

1 Підготувати:      

1.1 

інформаційні матеріали щодо основних результатів 

оперативно-службової діяльності та подальших кроків із 

реформування й розвитку відомства для участі у прес-

конференціях, брифінгах та інших інформаційних 

заходах; керівництва Держприкордонслужби 

Щокварталу УОАРтаК 

Інформування 

громадськості щодо  

діяльності 

Держприкордонслужби, 

впровадження новацій, 

змін законодавства з 

прикордонних питань. 

 

  2 

1.2 

інформаційні матеріали щодо висвітлення комплексу 

заходів із протидії корупції серед персоналу 

Держприкордонслужби 

Щокварталу УОАРтаК 

Інформування 

громадськості щодо 

діяльності відомства з 

протидії корупції серед 

персоналу 

 

  3 

1.3 

інформаційні заходи з нагоди відзначення Дня 

прикордонника, Дня незалежності України та інших 

державних й професійних свят 

 

І, ІІ півріччя УОАР та К 
Підвищення іміджу 

прикордонного 

відомства 
  4 

1.4 

матеріали до засідання колегії Адміністрації 

Держприкордонслужби про підсумки оперативно-

службової діяльності Держприкордонслужби у 2018 

році та завдання на 2019 рік 

Січень УОАР та К 

Підбиття підсумків 

оперативно-службової 

діяльності за 2018 рік. 

Прийняття рішень щодо 

перспектив і 

найважливіших 

напрямів розвитку 

Держприкордонслужби 

у 2019 році 

 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

1.5 

матеріали до засідання колегії Адміністрації 

Держприкордонслужби про підсумки оперативно-

службової діяльності Держприкордонслужби у першому 

півріччі та завдання на друге півріччя 2019 року. 

Липень УОАР та К 

Підбиття підсумків 

оперативно-службової 

діяльності за перше 

півріччя та визначення 

завдань на друге 

півріччя 2019 року 

  1 

1.5. Аналіз ризиків та інформаційно-аналітичне забезпечення 

1 

Здійснити спільну оцінку загроз прикордонній 

безпеці та оцінку транскордонної злочинності з  

прикордонними відомствами суміжних держав (крім 

РФ) 

І, ІІ півріччя УСПтаАР 

Виявлення основних 

загроз та Мінімізація 

негативного впливу на 

стан прикордонної 

безпеки 

  2 

2 

Забезпечити діяльність Віртуального контактного 

аналітичного центру з питань протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів,  зброї та боєприпасів. 

І, ІІ півріччя УСПтаАР 
Опрацювання спільного 

аналітичного бюлетеня 
  3 

3 
Видати Стратегічний бюлетень прикордонної 

безпеки України «Біла книга-2018» 
Травень ІАУ 

Інформування 

громадськості про 

діяльність та 

перспективи розвитку 

ДПСУ 

  4 

4 

Здійснити обмін відкритою статистичною 

інформацією про результати ОСД  

Держприкордонслужби з прикордонними відомствами 

суміжних держав (крім РФ) та Європейською Агенцією 

ФРОНТЕКС 

Щокварталу  
до 25 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

ІАУ 

Інформування  

зарубіжних партнерів  

про результати ОСД 

ДПСУ та отримання від 

них результатів їх 

діяльності 

  5 

1.6. Охорона державної таємниці та технічного захисту інформації з обмеженим доступом 

1 Організувати:      

1.1 
Перевірки наявності матеріальних носіїв секретної 

інформації 

Щокварталу 
до 25 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

УРіЗІ 

Встановлення наявності 

матеріальних носіїв 

секретної інформації та 

дотримання вимог 

законодавства у сфері 

охорони державної 

таємниці 

  6 

1.2 

Проведення курсів підвищення кваліфікації 

працівників режимно-секретних органів Державної 

прикордонної служби України 

І півріччя УРіЗІ 
Підвищення кваліфікації 

працівників режимно-

секретних органів 
  7 



 17 

№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

2. Оперативно-службова діяльність з охорони державного кордону та  

виключної (морської) економічної зони, територіальних та внутрішніх вод України 

2.1. Прикордонна служба 

1 Організувати та провести:      

1.1 

заходи з модернізації системи охорони державного 

кордону у відповідності до графіку, затвердженого 

Директивою Адміністрації Держприкордонслужби від 

09.12.2017 № 110 

ІІ півріччя УПС 

Збільшення щільності 

охорони кордону за 

рахунок розгортання 

додаткових відділень 

інспекторів 

прикордонної служби 

  1 

1.2 
заходи з підготовки до оперативно-службової 

діяльності у 2020 р. 
Грудень УПС 

Визначення потреб 

Держприкордонслужби 

у матеріально-

технічному та 

фінансовому 

забезпеченні охорони 

державного кордону та 

виконання заходів з 

організації оперативно-

службової діяльності у 

2020 році 

  2 

1.3 

спільну з взаємодіюччими правоохоронними органи, 

ЗС України, іншими відомствами, а також з залученням 

ресурсів Європейської  агенції  «FRONTEX», Місії ЄС 

«EUBAM», прикордонних відомств суміжних держав 

спеціальну прикордонну операцію «Кордон 2019» 

 

І півріччя УПС 
Зменшення рівня 

протиправної діяльності 

на державному кордоні  
  3 

1.4 

спільну з Державним прикордонним комітетом 

Республіки Білорусь, спеціальну прикордонну операцію 

«Полесье 2019» (відповідно до рішення Головних 

Прикордонних Уповноважених) 

 

ІІ півріччя УПС 

Зменшення рівня 

протиправної діяльності 

на українсько-

білоруському кордоні  

  4 

1.5 

заходи з удосконалення спільного патрулювання 

державного кордону з прикордонними органами 

(відомствами) суміжних країн, членв ЄС 

 

ІІ півріччя УПС 

Покращення співпраці 

прикордонних відомств 

України та країн 

партнерів  

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 
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Нотатки 

1.6 

курси підвищення кваліфікації військовослужбовців 

за програмою підготовки дільничних інспекторів 

прикордонної служби офіцерського складу та 

навчально-методичні збори з заступниками начальників 

штабів – начальниками відділів прикордонної служби 

РУ, ООДК, начальниками відділів прикордонної 

служби, розгорнутих в рамках модернізації системи 

охорони кордону 

І, ІІ півріччя УПС 

Підвищення фахової 

майстерності та 

комплектування посад 

ДІПС, впровадження 

сучасних підходів до 

організації охорони 

державного кордону 

  1 

2.1.1. Підготовка кінологів та службових собак 

1 Організувати та провести:      

1.1 

у Кінологічному навчальному центрі підготовку та 

перепідготовку інспекторів - кінологів із числа 

військовослужбовців контрактної та строкової служби 

І, ІІ півріччя КВ УПС 

Надання необхідних знань  

з кінології та навичок в 

дресируванні службових 

собак для комплектування 

вакантних посад 

інспекторів-кінологів із 

службовими собаками. 

підрозділів органів 

охорони державного 

кордону 

  2 

1.2 

у Національній академії ДПСУ та Кінологічному 

навчальному центрі курси підвищення кваліфікації 

офіцерів кінологів та інспекторів - кінологів із числа 

військовослужбовців за контрактом 

І, ІІ півріччя КВ УПС 

Підвищення професійного 

рівні кінологів різної 

керівної ланки. 

Підготовка 

військовослужбовців, які 

мають первинну 

кінологічну підготовку 

для комплектування 

офіцерських посад 

підрозділів охорони 

державного кордону  

  3 

1.3 у Кінологічному навчальному центрі випускні іспити  І, ІІ півріччя КВ УПС 

Визначення рівня  

засвоєння програми 

підготовки інспекторів-

кінологів, володіння 

навичками дресирування 

та натренованості 

закріплених за ними 

службових собак 

  4 
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Строк 
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2 Провести:      

2.1 

практичні семінари та навчально-методичні збори з 

кінологами різної категорії щодо впровадження єдиних 

підходів, поглядів та методики в навчанні персоналу та 

підготовці службових собак начальниками навчальних 

груп відділу підготовки та перепідготовки інспекторів 

та племінних розплідників службових собак, офіцерами 

кінологами КВ, РУ, ООДК, викладачами кафедри 

кінології Національної академії ДПСУ, Кінологічного 

навчального центру 

ІІ, ІV 

квартал 
КВ УПС 

Підвищення рівня 

професійної, методичної 

підготовки та обмін 

досвідом викладачів 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України, 

персоналу Кінологічного 

навчального центру з 

підготовки спеціалістів 

кінологів та службових 

собак 

  1 

2.2 
на базі Кінологічного навчального центру змагання 

кінологів зі службовими собаками ДПСУ 
ІІІ квартал КВ УПС 

Заохочення інспекторів-

кінологів для подальшого 

підвищення професійного 

рівня, визначення якості 

підготовки інспекторів-

кінологів та службових 

собак для виконання 

завдань з охорони 

державного кордону 

  2 

2.2. Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб,транспортних засобів, вантажів та іншого майна 

1 Організувати:      

1.1 

роботу у складі Урядової делегації для участі у 

переговорах щодо співробітництва під час здійснення 

контролю осіб та транспортних засобів, які 

перетинають державний кордон України 

І, ІІ півріччя УПК 

Продовження роботи 

щодо нормативного 

врегулювання 

запровадження 

спільного контролю 

  3 

1.2 

пропуск через державний кордон поза пунктами 

пропуску громадян в рамках проведення міжнародних 

заходів «Європейські дні добросусідства» 

ІІІ квартал УПК 

Забезпечення пропуску, 

підвищення іміджу 

прикордонного 

відомства  

  4 

2 Забезпечити пропуск через державний кордон:      

2.1 
учасників та гостей VІІІ Чемпіонату світу з футболу 

2019 року серед діаспорних команд (м. Черкаси) 
ІІІ квартал УПК Забезпечення пропуску   5 

2.2 паломників – хасидів ІІІ квартал УПК Забезпечення пропуску   6 

2.3 
учасників щорічного мотопробігу «Міжнародний 

Катинський рейд» 
ІІІ квартал УПК Забезпечення пропуску   7 
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3 Провести:      

3.1 

експертні консультації з білоруською Стороною з питань 

внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом 

Республіки Білорусь про пункти пропуску, від 17.12.1992, у 

зв'язку з перейменуванням пункту пропуску для залізничного 

сполучення «Щорс» на «Сновськ», зміни статусу пунктів 

пропуску «Вільча – Олександрівка» та «Самари – Дзівін» 

ІІ півріччя УПК 

Початок роботи про 

внесення змін до 

міжнародної Угоди про 

пункти пропуску 

  1 

3.2 

комплекс організаційних заходів з підготовки 

органів охорони державного кордону до організації 

пропуску через державний кордон осіб, транспортних 

засобів і вантажів в період літнього туристичного 

сезону 

Травень УПК 
Забезпечення пропуску 

в період літнього 

туристичного сезону 
  2 

3.3 

комплекс заходів із закупівлі та постачання органам 

охорони державного кордону технічних засобів 

прикордонного контролю 

ІІ півріччя УПК 

Оновлення технічних 

засобів прикордонного 

контролю в органах 

охорони державного 

кордону  

  3 

2.3. Охорона виключної (морської) економічної зони, територіальних та внутрішніх вод України 

1 Організувати:      

1.1 

виконання Державної цільової оборонної програми 

розвитку озброєння та військової техніки на період до 

2020 року, а також державного оборонного замовлення 

в частині, що стосується напрямів діяльності Морської 

охорони 

II півріччя ВОЗДМО 
Оновлення корабельно-

катерного складу 
  4 

1.2 

перевірку та надати допомогу в організації якісного 

планування та проведення планово-попереджувальних 

оглядів та ремонтів кораблів та катерів Морської 

охорони 

Травень, 

грудень 
ВОЗДМО 

Забезпечення безаварійної 

експлуатації та визначеної 

готовності корабельно-

катерного складу 

  5 

2.4. Участь у заходах територіальної оборони, антитерористичного центру при СБУ 

1 Організувати:      

1.1 

у терміни встановлені директивами ГШ ЗС України 

провести уточнення документів з питань участі 

Державної прикордонної служби України у відсічі 

збройної агресії проти України та територіальній 

обороні держави 

ІІ півріччя ОУ 

Корегування завдань 

органам та підрозділам 

ДПСУ щодо участі у 

відсічі збройної агресії 

проти України та 

територіальній обороні 

держави 

  6 
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1.2 

навчання особового складу Держприкордонслужби з 

питань цивільного захисту в Інституті державного 

управління з питань цивільного захисту 

І, ІІ півріччя ОУ 

Підвищення 

професійного рівня 

фахівців Державної 

прикордонної служби 

України, діяльність яких 

пов’язана з організацією 

цивільного захисту у 

службі 

  1 

1.3 

участь сил та засобів Державної прикордонної 

служби України в навчаннях (тренуваннях) під 

керівництвом Антитерористичного центру при Службі 

безпеки України з питань протидії терористичним 

загрозам 

І, ІІ півріччя ОУ 

Відпрацювання 

злагодженості дій сил і 

засобів Державної 

прикордонної служби 

України з питань протидії 

терористичним загрозам 

  2 

1.4 

службово-бойову діяльність регіонального 

підрозділу спеціальних дій 10 окремого загону 

оперативного реагування у Донецько-Луганському 

регіональному управлінні (у м. Краматорськ) 

ІІ півріччя ОУ 

Визначанн форм і 

способів  дій, підвищення 

оперативності з 

реагування на обстановку 
  3 

3. Оперативно-розшукова діяльність 

1 

Організувати проведення спільних  заходів з протидії 

транскордонній злочинності з правоохоронними 

органами суміжних країн, а також Туреччини, Італії, 

Іспанії,  Литви та Грузії 

І, II півріччя УБТЗ 

Підвищення 

ефективності протидії 

транскордонній 

злочинності 

  4 

2 

Здійснити підключення усіх підрозділів до 

інформаційно-телекомунікаційної системи оперативно-

розшукових підрозділів Державної прикордонної 

служби України (Гарт-10). Розпочати наповнення 

системи інформацією 

Грудень УІАЗтаКА 

Повноцінне 

запровадження, системи 

ІТС «ГАРТ-10» та 

початок її використання 

в повсякденній 

діяльності  

  5 

4. Робота з особовим складом Державної прикордонної служби України 

4.1. Заходи щодо підтримання бойової готовності та мобілізаційної підготовки 

1 

Відповідно до директиви Генерального штабу ЗС 

України організувати поточне уточнення 

Мобілізаційного плану, документів бойової готовності 

та мобілізаційної підготовки Державної прикордонної 

служби України 

ІІ півріччя УОМР 

Підготовка органів 

Державної прикордонної 

служби України до 

практичного проведення 

мобілізаційних заходів  

  6 
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2 

Провести аналіз стану бойової та мобілізаційної 

готовності органів Державної прикордонної служби 

України та підготувати звітний матеріал 

Січень, 

липень 
УОМР 

Визначення стану 

бойової та 

мобілізаційної 

готовності органів 

Державної прикордонної 

служби України 

  1 

3 

Узагальнити результати інвентаризації озброєння, 

боєприпасів та матеріально-технічних засобів 

непорушного запасу Державної прикордонної служби 

України 

Січень УОМР 

Визначення 

відповідності облікових 

даних з фактичною 

наявністю матеріально-

технічних засобів 

  2 

4 

Організувати проведення тактико-стройових занять з 

бойової готовності в органах (підрозділах) Державної 

прикордонної служби 

Січень   УОМР 

Набуття теоретичних і 

практичних навичок 

персоналу органів 

(підрозділів) Державної 

прикордонної служби 

України 

  3 

4.1.1. Організаційно-штатна робота 

1 

Організувати проведення засідань комісії з 

організаційно-штатних питань Адміністрації 

Держприкордонслужби України 

І, ІІ півріччя УОМР 

Розгляд та затвердження 

змін до штатних 

розписів органів та 

підрозділів Державної 

прикордонної служби 

України 

  4 

2 

Відпрацювати нові штати органу охорони 

державного кордону (Шосткинський ПРИКЗ), загону 

морської охорони (Ізмаїльський ЗМО) і окремих 

підрозділів бойового резерву (ПРИККШР Бердянського 

ПРИКЗ) у складі Державної прикордонної служби 

ІІ півріччя УОМР 

Нарощування щільності 

охорони державного 

кордону та бойових 

можливостей щодо 

виконання поставлених 

завдань 

  5 

3 

Створити нові (Сумський військовий ліцей) та 

оптимізувати структуру діючих навчальних закладів у 

системі підготовки Державної прикордонної служби 

України 

ІІ півріччя УОМР 

Створення умов для 

більш ефективної 

фахової підготовки   

персоналу  

  6 

4 

Провести аналіз та опрацювати огляд організаційно-

штатної роботи в Державній прикордонній службі за 

2019 рік, який направити до органів і окремих 

підрозділів Державної прикордонної служби України 

ІІ півріччя УОМР 

Формування відповідних 

висновків та пропозицій 

щодо покращення 

організаційно-штатної 

роботи  

  7 
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5 
Опрацювати зведені відомості з організаційно-

штатних питань 

Щокварталу 
до 10 числа 

місяця, що 

настає за звітним 

УОМР 

Забезпечення підрозділів 

Адміністрації 

Держприкордонслужби 

довідковою інформацією 

щодо організаційно-

штатних питань 

  1 

4.2. Комплектування органів і підрозділів, робота з кадрами 

1 
Організувати роботу щодо оновлення кадрового 

резерву для призначення на керівні посади 
ІІ півріччя УКМ 

Оновлення актуального 

списку кадрового резерву   2 

2 Організувати та забезпечити:      

2.1 

роботу колегії та вищої атестаційної комісії 

Адміністрації Держприкордонслужби України з 

кадрових питань 

І, ІІ півріччя УКМ 
Вирішення атестаційних 

та кадрових питань 
  3 

2.2 

проведення планової ротації військовослужбовців, 

які тривалий час виконують завдання в районі 

проведення операції об’єднаних сил 

І, ІІ півріччя УКМ 

Заміна 

військовослужбовців, які 

тривалий час виконують 

завдання в районі 

проведення операції 

Об’єднаних сил 

  4 

2.3 

відбір офіцерів-кандидатів для навчання за 

Державним замовленням у Національній академії 

Державної прикордонної служби України та вищих 

навчальних закладах інших відомств України 

Липень-
серпень 

УКМ 

Виконання Державного 

замовлення щодо 

підготовки офіцерських 

кадрів для Державної 

прикордонної служби 

України 

  5 

2.4 

відбір кандидатів для навчання на курсах підготовки 

офіцерів і прапорщиків (мічманів) для подальшого 

проходження військової служби за кордоном Центру 

підготовки офіцерського складу Інституту підвищення 

кваліфікації Національної академії Державної 

прикордонної служби України 

І, ІІ півріччя УКМ 

Підготовка 

військовослужбовців 

Державної прикордонної 

служби України для 

виконання завдань у 

закордонних 

дипломатичних установах 

України 

  6 

2.5 
здійснити розподіл випускників Національної 

академії Державної прикордонної служби України 

Лютий, 
квітень 

УКМ 

Укомплектування органів 

і підрозділів Державної 

прикордонної служби 

України випускниками 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби Україени 

  7 
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4.3. Професійна підготовка 

1 Організувати:      

1.1 
заходи з підготовки персоналу в рамках проекту 

«Нове обличчя кордону» 
І, ІІ півріччя УППтаООД 

Формування стандартів 

діяльності, що 

відповідають 

європейським нормам 

  1 

1.2 

допідготовку військовослужбовців, які 

направляються для проходження служби в район 

проведення ООС  

І, ІІ півріччя УППтаООД 

Набуття необхідних 

навичок ведення 

бойових дій 

військовослужбовцями, 

які направляються для 

проходження служби в 

район проведення ООС  

  2 

1.3 

підсумкову перевірку рівня професійної підготовки 

персоналу ДПСУ в регіональних управліннях, органах 

охорони державного кордону та забезпечення 

ІІ, ІV 

квартал 
УППтаООД 

Визначення рівня  

засвоєння програми 

підготовки персоналом 

Державної прикордонної 

служби України 

  3 

1.4 

проведення державних екзаменів слухачів і курсантів 

Національної академії Державної прикордонної служби 

України 

ІІ квартал УППтаООД 

Визначення рівня  

підготовки випускників  

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України 

  4 

1.5 

додатковий курс навчання з офіцерами-

випускниками навчальних закладів інших військових 

формувань на базі Національної академії Державної 

прикордонної служби України 

ІІ півріччя УППтаООД 

Надання знань та 

професійних навичок з 

основ прикордонної 

служби офіцерам-

випускникам навчальних 

закладів інших 

військових формувань 

  5 

1.6 

проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості особового складу Державної 

прикордонної служби України (ПКМУ №1045 

09.12.2015) 

ІV квартал УППтаООД 

Визначення та 

підвищення рівня 

фізичної 

підготовленості, 

створення належних 

умов для фізичного 

розвитку персоналу, 

покращення його 

здоров’я 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

1.7 
участь органів управління Державної прикордонної 

служби України в заходах оперативної підготовки  
І, ІІ півріччя ОУ 

Набуття спроможностей 

органів управління 

здійснювати керівництво 

органнами (підрозділами) 

в ході виконання завдань 

за призначенням 

  1 

1.8 

участь органів управління Державної прикордонної 

служби України в заходах спільної оперативної 

підготовки сил оборони  

І, ІІ півріччя ОУ 

Набуття спроможностей 

органів управління для 

виконання завдань в 

складі сил оборони 

  2 

2 

Підготувати і провести навчально-методичні збори 

керівного складу авіації з проведенням конференції із 

забезпечення безаварійної льотної роботи 

Березень АУ 

Відпрацювання 

рекомендації щодо 

забезпечення безпеки 

польотів авіації відомства 

  3 

3 

Підготувати і провести міжвідомчі навчально-

тренувальні збори представників силових відомств – 

експлуатантів БпАК для визначення кращого екіпажу 

БпЛА 

Вересень АУ 

Обмін досвідом, 

налагодження взаємодії та 

визначення кращого 

екіпажу БпЛА серед 

силових відомств – 

експлуатантів БпАК 

  4 

4.4. Техічний нагляд та охорона праці 

1 

Провести перевірку стану охорни праці і об’єктів 

підвищеної небезпеки та перевірити стан охорони праці 

в органах охорони державного кордону 

І, ІІ півріччя СТНтаОП 

Визначення доцільності 

експлуатації об’єктів та 

устаткування і надання 

дозволу щодо подальшої 

їх експлуатації. 

Недопущення порушень 

законодавства у сфері 

охорони праці 

 

  5 

5. Організація повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення 

5.1. Заходи служби військ 

1 

Організувати проведення підсумків огляду-конкурсу 

на кращий стан служби військ в органах Державної 

прикордонної служби України 

Листопад УОПД 

Обмін досвідом, 

налагодження взаємодії та 

визначення переможців 

огляду конкурсу. 

Впровадження єдиних 

підходів до виконання 

завдань, які відбулись у 

нормативно-правовій базі 

 

  6 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

5.2.Соціально-гуманітарне забезпечення 

1 Розробити:      

1.1 

програму та методичне забезпечення психологічної 

підготовки особового складу відділів прикордонної 

служби 

Вересень УСГтаМПЗ 
Підвищення 

професійного рівня 
  1 

1.2 

методичні рекомендації щодо прогнозування 

морально-психологічного стану, психологічних втрат і 

психологічної безпеки особового складу 

Жовтень УСГтаМПЗ 
Удосконалення системи 

психологічної роботи з 

особовим складом 
  2 

2 Підготувати і провести:      

2.1 

комплекс заходів з обрання нового складу 

Громадської ради при Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

Лютий УСГтаМПЗ 
Поглиблення співпраці з 

громадськістю 
  3 

2.2 

всеукраїнський семінар «Український кордон-2019» 

на базі Ізмаїльського прикордонного загону та 

Ізмаїльського навчального центру моської охорони 

Березень УСГтаМПЗ 

Обмін досвідом, 

налагодження взаємодії, 

підготовка інструкторів-

вихователів 

  4 

2.3 

навчально-методичні збори з керівним складом 

структурних підрозділів по роботі з особовим складом з 

психологами військовими священиками (капеланами) 

органів Державної прикордонної служби України 

І, ІІ півріччя УСГтаМПЗ 

Відпрацювати єдині 

підходи до роботи з 

особовим складом, 

удосконалення 

організаційних якостей 

  5 

5.3. Медичне забезпечення 

1 

Організувати поглиблене медичне обстеження 

особового складу та ветеранів Державної прикордонної 

служби України 

ІІ півріччя УОЗ 

Своєчасне виявлення 

симптомів захворювань 

та надання необхідної 

медичної допомоги 

особовому складу та 

ветеранам ДПСУ 

  6 

5.4. Пожежна безпека 

2 

Розробити комплекс заходів з посилення пожежної 

безпеки об’єктів Державної прикордонної служби 

України у весняно-літній період 2019 року та осінньо-

зимовий період 2019-2020 років й організувати контроль 

за їх виконанням 

Березень, 

вересень 
СПБ 

Зменшення негативних 

наслідків від пожеж 
  7 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 

Відмітка 

про виконання 
(№ документа, дата 

його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

3 

Організувати навчання персоналу відомчої пожежної 

охорони з питань пожежної безпеки в Черкаському 

інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України 
IV квартал СПБ 

Підвищення кваліфікації 

персоналу відомчої 

пожежної охорони 
  1 

4 

Провести перевірки організації та стану пожежної 

безпеки  потенційно небезпечних у протипожежному 

відношенні об’єктів Державної прикордонної служби 

України (окремі склади пального, центральна база 

зберігання та постачання) 

IІ квартал СПБ 

Перевірити стан 

організації пожежної 

безпеки своєчасно 

усунути виявлені 

недоліки  

  2 

6. Забезпечення оперативно-службової діяльності матеріальними, технічними ресурсами, озброєнням та зв’язком 

6.1. Матеріальне забезпечення 

1 Організувати:      

1.1 

забезпечення матеріальними засобами органів 

Держприкордонслужби за номенклатурою відділів 

матеріального забезпечення 

І, ІІ півріччя УМЗ 

Своєчасне та повне 

забезпечення речовим 

майном, 

продовольством, пально-

мастильними 

матеріалами та іншими 

матеріальними 

цінностями, створення 

перехідних запасів 

 

  3 

1.2 

проведення навчально-методичних зборів з керівним 

складом та офіцерами підрозділів матеріального 

забезпечення 

І півріччя УМЗ 

Поглиблення професійних 

знань та практичних 

навичок керівного складу 

підрозділів матеріального 

(тилового) забезпечення з 

організації всебічного 

забезпечення. 

Удосконалення стилю і 

методів керівництва 

підрозділами 

матеріального (тилового) 

забезпечення органів 

 

  4 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Очікуваний 

результат 
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Нотатки 

2 

Здійснити контроль за проведенням інвентаризації 

матеріальних засобів (непорушних запасів) 

номенклатури відділів матеріального забезпечення. 

Грудень УМЗ 

Забезпечення 

достовірності даних 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

органу, недопущення 

втрат та крадіжок 

матеріальних цінностей 

 

  1 

6.2. Технічне та інженерне забезпечення, РХБ захист 

1 Організувати:      

1.1 

підготовку автомобільної та бронетанкової техніки, 

парків, гаражів та сховищ, інженерної та 

радіолокаційно-прожекторної техніки до експлуатації у 

весняно-літньому та осінньо-зимовому періодах. 

Сезонне обслуговування сховищ, спеціальних засобів та 

боєприпасів. Провести техніко-стройові огляди 

автомобільної та бронетанкової техніки в органах 

центрального підпорядкування 

Травень, 

листопад 
УОтаТ 

Підготовка до літнього 

та зимового режимів 

експлуатації озброєння, 

військової техніки, 

парків та інженерно-

технічних споруд 

  2 

1.2 

технічне обслуговування автоматизованих 

комплексів виявлення радіоактивних (ядерних) 

матеріалів 

І, ІІ півріччя УОтаТ 

Проведення 

обслуговування, при 

необхідності ремонт, 

автоматизованих 

комплексів виявлення 

радіоактивних (ядерних) 

матеріалів 

 

  3 

1.3 

метрологічне обслуговування засобів вимірювальної 

техніки в органах та підрозділах Державної 

прикордонної служби України 

Травень-

листопад 
УОтаТ 

Проведення 

обслуговування та 

повірку вимірювальної 

техніки 

 

  4 

1.4 

проведення навчально-методичних зборів з керівним 

складом та офіцерами інженерного та технічного 

забезпечення, фахівцями РХБ захисту і ракетно-

артелерійського забезпечення 

І, ІІ півріччя УОтаТ 

Поглиблення 

професійних знань та 

практичних навичок з 

організації інженерного 

та технічного 

забезпечення, РХБ 

захитсу 

  5 
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№ Найменування заходів 
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виконання 

Відповідальний 

за виконання 
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2 Провести:      

2.1 

звірку з органами Державної прикордонної служби 

щодо обліку наявності та руху озброєння, техніки, та 

матеріальних засобів протягом 2018 року 

І півріччя УОтаТ 

Уточненя облікових 

данних озброєння, 

техніки, технічних 

засобів охорони 

державного кордону та 

матеріальних засобів 

  1 

2.2 

перевірку стану організації та виконання в органах 

охорони державного кордону завдань інженерного та 

технічного забезпечення, РХБ захисту 

І, ІІ півріччя УОтаТ 

Перевірити та надати 

практичну допомогу в 

організації інженерного 

облаштування та 

технічного забезпечення 

охорони державного 

кордону 

  2 

2.3 

аналіз спрацювання автоматизованих комплексів 

контролю за переміщенням радіоактивних та ядерних 

матеріалів 

Червень, 

грудень 
УОтаТ 

Провести аналіз 

спрацювання 

автоматизованих 

комплексів контролю за 

переміщенням 

радіоактивних та 

ядерних матеріалів 

  3 

3 Здійснити контроль:      

3.1 
за проведенням інвентаризації озброєння, 

боєприпасів 

Листопад-

грудень 
УОтаТ 

Визначення 

відповідності облікових 

даних з фактичною 

наявністю озброєння, 

боєприпасів 

  4 

3.2 

за проведенням інвентаризації джерел іонізуючого 

випромінювання в органах Держприкордонслужби 

України 

ІІІ квартал УОтаТ 

Визначення 

відповідності облікових 

даних з фактичною 

наявністю джерел 

іонізуючого 

випромінювання 

  5 

3.3 

за проведенням радіаційного обстеження службових 

приміщень, районів дислокації органів 

Держприкордонслужби України 

Щокварталу 
до 10 числа 

наступного 

місяця 

УОтаТ 

Своєчасне виявлення 

джерел радіаційного 

випромінювання в 

службових 

приміщеннях, районів 

дислокації органів 

ДПСУ 

  6 
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№ Найменування заходів 
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6.3. Авіаційно - інженерне забезпечення 

1 Організувати:       

1.1 
підготовку авіаційної техніки до сезонної 

експлуатації 

Квітень, 

жовтень 
АУ 

Виконання керівних 

документів щодо 

експлуатації авіаційної 

техніки 

 

  1 

1.2 

перевірки та огляди стану авіаційної техніки щодо 

порядку проведення технічної експлуатації літаків та 

вертольотів, дотримання вимог керівних документів 

Щокварталу АУ 

Виконання керівних 

документів щодо 

експлуатації авіаційної 

техніки 

 

  2 

1.3 регламентні роботи на літаках та вертольотах Щокварталу АУ 

Виконання керівних 

документів щодо 

експлуатації авіаційної 

техніки 

 

  3 

1.4 

продовжити заходи з глибокої модернізації 

вертольотів Ми-8 СМВ у профіль Мі-8 МСБ 

(транспортно-санітарний варіант) 

ІV квартал АУ 

Виконання керівних 

документів щодо 

експлуатації авіаційної 

техніки 

  4 

6.4. Розвиток системи зв’язку та інформатизації 

1 

Впровадити в Держприкордонслужбі сучасні засоби 

КЗІ, провести роботу по криптографічному захисту 

службової інформації у відділах прикордонної служби 

Південного регіонального управління, Західного 

регіонального управління, Північного регіонального 

управління 

ІV квартал УЗ 

Забезпечити обмін 

інформацією другої 

категорії органами 

охорони (забезпечення) 

державного кордону 

Західного та Північного 

регіональних управлінь, 

НАДПСУ, НЦ, 

мобільний 

прикордонний загін, 

учбовий ОСЗ НАДПСУ, 

забезпечити обмін 

інформацією з відділами 

прикордонної служби з 

грифом «Для 

службового 

користування» 

  5 
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Відмітка 

про виконання 
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його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

2 Провести модернізацію:      

2.1 телекомунікаційної системи Держприкордонслужби 
II, ІV 

квартал 
УЗ 

Збільшити пропускну 

спроможність існуючих 

каналів передачі даних 

до органів (підрозділів) 

охорони державного 

кордону та замінити 

абонентське обладнання 

відомчої системи 

супутникового зв'язку 

  1 

2.2 
системи відкритого телефонного зв'язку 

Держприкордонслужби  

II, ІV 

квартал 
УЗ 

Впровадити сучасну 

мережу автоматичного 

телефонного зв’язку у 

Регіональному 

управління Морської 

охорони, Одеському 

загоні морської охорони 

та частинах 

центрального 

підпорядкування 

  2 

2.3 системи УКХ радіозв’язку Держприкордонслужби 
II, ІV 

квартал 
УЗ 

Забезпечити підрозділи 

охорони державного 

кордону сучасним УКХ 

радіозв’язком 

  3 

3 Організувати:      

3.1 
роботу з модернізації інтегрованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Гарт» 
II півріччя УЗ 

Створити стійку ІТ 

інфраструктуру та 

наростити можливості з 

резервування 

інформаційних ресурсів 

Держприкордонслужби 

  4 

3.2 

та провести 20 чергу дослідно-конструкторської 

роботи «Розроблення глобальної автоматизованої 

інформаційної системи «Гарт» (в рамках виконання 

державного оборонного замовлення) 

ІV квартал УЗ 

Модернізувати існуючі 

та розробити нові 

підсистеми ГАІС «Гарт» 

в рамках державного 

оборонного замовлення 

  5 
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№ Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 
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Відмітка 
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його реєстрації, № 

справи) 

Нотатки 

3.3 

та провести 20 чергу дослідно-конструкторської 

роботи  «Розроблення автоматизованої інформаційної 

системи прикордонного контролю «Гарт-1» (в рамках 

виконання державного оборонного замовлення) 

ІV квартал УЗ 

Модернізувати існуючі 

та розробити нові 

підсистеми АІС 

прикордонного 

контролю «Гарт - 1» в 

рамках державного 

оборонного замовлення 

  1 

3.4 

та провести виконання заходів з модернізації  

міжвідомчої інтегрованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Аркан» (створення 

сучасної високошвидкісної шини інформаційного 

обміну) 

II півріччя УЗ 

Забезпечити своєчасний 

доступу до інформації 

органами сектору 

безпеки і оборони та 

іншими державними 

органами 

  2 

3.5 

проведення переатестації та державної експертизи 

комплексних систем захисту інформації 

автоматизованих систем об’єктів інформаційної 

діяльності органів Держприкордонслужби 

II півріччя УЗ 

Отримати сертифікати 

відповідності на обробку 

грифованої інформації 

на об’єктах 

інформаційної 

діяльності 

Держприкордонслужби 

  3 

3.6 

та забезпечити проведення заходів зі створення та 

введення в експлуатацію  комплексів технічного захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності 

Держприкордонслужби та переатестацію діючих 

комплексів 

II півріччя УЗ 

Створити умови для 

обробки грифованої 

інформації  на об’єктах 

інформаційної 

діяльності 

Держприкордонслужби 

  4 

3.7 

та забезпечити моніторинг і нарощення  системи 

кіберзахисту веб-серверів, веб-додатків та електронної 

пошти Держприкордонслужби 

IІ квартал УЗ 

Захистити веб - сервери, 

веб - додатки та 

електронну пошту 

Держприкордонслужби 

від кібератак 

  5 

3.8 

та провести комплексні планові та раптові перевірки 

стану технічного захисту інформації  та кіберзахисту в 

органах ДПСУ 

Щокварталу УЗ 

Удосконалити стан 

технічного захисту 

інформації і зменшити 

небезпеку кібератак на 

інформаційно-

телекомунікаційні 

системи 

  6 
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3.9 
та провести комплексні планові та раптові перевірки 

стану криптографічної інформації в органах ДПСУ 
І, II півріччя УЗ 

Удосконалити 

організацію та 

забезпечення спеціальних 

видів зв’язку у 

Держприкордонслужбі 

  1 

3.10 

перевірку готовності польових вузлів зв’язку до 

виконання раптово виникаючих завдань (проведення 

тренувань із злагодження екіпажів, КТЗ, ТСЗ) 

І півріччя УЗ 

Удосконалити вишкіл 

персоналу польових 

вузлів зв’язку по 

забезпеченню зв’язку в 

різних умовах обстановки 

  2 

7. Фінансове забезпечення 

1 

Розробити та подати на затвердження річний графік 

проведення процедур закупівель тендерними 

комітетами Держприкордонслужби України на 2019 рік 

Січень ФЕД 

Унеможливити поділ 

предметів закупівель з 

метою уникнення 

процедур закупівель, 

забезпечити прозорість 

закупівель 

  3 

2 
Скласти та довести до підпорядкованих органів 

кошториси та плани асигнувань на 2019 рік 
I квартал ФЕД 

Доведення до 

підпорядкованих органів 

кошторисів та планів 

асигнувань на 2019 рік з 

метою здійснення ними 

повноцінної фінансово-

економічної діяльності у 

2019 році (забезпечення 

потреб органів 

Держприкордонслужби) 

  4 

3 

Підготувати та подати до МВС України бюджетний 

запит Державної прикордонної служби України на 2020 

рік та проект прогнозу державного бюджету на 2021- 

2022 роки 

Липень, 

серпень 
ФЕД 

Подання бюджетного 

запиту Державної 

прикордонної служби 

України на 2020 рік для 

включення його до 

Державного бюджету 

України, подання проекту 

прогнозу державного 

бюджету на 2021- 2022 

роки (узагальнення потреби 

у коштах для всебічного та 

повного забезпечення 

діяльності 

Держприкордонслужби у 

2020-2022 роках) 

  5 
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4 

Розробити та подати до Мінекономрозвитку України 

пропозиції показників державного оборонного 

замовлення Державної прикордонної служби України на 

2020-2022 роки 

Жовтень ФЕД 

Забезпечення закупівлі 

продукції, робіт та послуг 

Держприкордонслужбою, 

що підпадають під дію  

Закону України «Про 

Державне оборонне 

замовлення» 

  1 

5 

Розробити та подати до Мінекономрозвитку України 

пропозиції показників державного замовлення 

Державної прикордонної служби України на 2020-2022 

роки 

Жовтень ФЕД 

Подання до 

Мінекономрозвитку 

України пропозицій 

показників державного 

замовлення 

Держприкордонслужби 

на 2020-2022 роки для 

підготовки фахівців у 

невідомчих ВНЗ згідно 

із Законом України «Про 

формування та 

розміщення державного 

замовлення на 

підготовку фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовку 

кадрів» 

  2 

8. Прикордонно-представницька робота. Міжнародне співробітництво 

8.1. Прикордонно-представницька робота 

1 

Організувати виконання міжнародних зобов’язань 

України відповідно до міжнародних договорів України, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України, угод та протоколів про діяльність прикордонних 

представників України, проведення зустрічей головних 

прикордонних уповноважених, керівників прикордонних 

відомств 

 

ІV квартал УМСтаЄ 

Забезпечення належної 

реалізації міжнародних 

зобов’язань України з 

прикордонних питань, 

недопущення 

прикордонних 

конфліктів та інцидентів 

на державному кордоні 

  3 
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2 

Провести навчально-методичні збори з помічниками 

начальників регіональних управлінь, органів охорони 

державного кордону з міжнародного співробітництва та 

прикордонно-представницької роботи 

ІІ півріччя УМСтаЄ 
Підвищення рівня 

професійної підготовки 

персоналу 
  1 

8.2. Європейська інтеграція та співпраця з НАТО 

1 

За запитом МЗС надати інформацію про  дотримання 

Україною критеріїв безвізового режиму з Європейським 

Союзом 

ІІ півріччя УМСтаЄ 
Проведення самооцінки 

стану впровадження 

безвізового режиму 
  2 

2 Організувати:      

2.1 

виконання Плану заходів з Імплементації Угоди про 

Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, у частині, що стосується розділу III: Юстиція, 

свобода та безпека 

ІІ півріччя УМСтаЄ 

Забезпечення належної 

реалізації зобов’язань, 

в межах компетенції 

Державної прикордонної 

служби України, що 

випливають з Угоди про 

Асоціацію 

  3 

2.2 
виконання заходів співпраці Державної 

прикордонної служби України з ФРОНТЕКС 
ІV квартал УМСтаЄ 

Забезпечення належної 

реалізації зобов’язань, 

в межах компетенції 

Державної прикордонної 

служби України, що 

випливають з Угоди про 

Асоціацію 

  4 

2.3 

виконання заходів Індивідуальної програми 

партнерства між Україною та НАТО на 2019 рік та 

заходів,  що реалізуються у рамках Трастових фондів 

НАТО 

ІV квартал УМСтаЄ 

Розширення участі 

представників ДПСУ у 

спільних зі стороною 

НАТО заходах 

  5 

8.3. Договірно-правове оформлення державного кордону 

1 Організувати та взяти участь:      

1.1 
у 23 засіданні Спільної українсько-словацької 

прикордонної комісії 
I півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання 

договірнихзобов’язань 
  6 

1.2 
у 22 засіданні Українсько-Польської Прикордонної 

Комісії 
I півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання 

договірнихзобов’язань 
  7 

1.3 
у 20 засіданні Українсько-Угорської Прикордонної 

Комісії 
II півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання 

договірнихзобов’язань 
  8 
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1.4 

у 24 і 25 засіданні Змішаної українсько-румунської 

прикордонної комісії та робочих зустрічах Спільної 

технічної групи Змішаної українсько-румунської 

прикордонної комісії 

І, ІІ півріччя 
Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання 

договірнихзобов’язань 
  1 

1.5 

у засіданнях Спільних міждержавних комісій з питань 

демаркації державного кордону України, заходах з 

позначення українсько-російського державного кордону 

За запитом 

МЗС 

Помічник 

Голови ДПСУ 

Виконання заходів із 

демаркації державного 

кордону в межах 

компетенції Державної 

прикордонної служби 

України 

  2 

2 Організувати участь української делегації:      

2.1 
у робочій зустрічі технічних експертів Спільної 

українсько-словацької прикордонної комісії 
I півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання договірних 

забов’язань 
  3 

2.2 
у зустрічі Спільної технічної групи Українсько-

Польської Прикордонної комісії 
І півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання договірних 

зобов’язань 
  4 

2.3 
у робочій зустрічі технічних експертів Українсько-

Угорської Прикордонної Комісії 
ІІ півріччя 

Помічник 

Голови ДПСУ 
Виконання договірних 

зобов’язань 
  5 

2.4 
у робочій  зустрічі Спільної технічної групи 

Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії 
І, ІІ півріччя 

Помічник 

ГоловиДПСУ 
Виконання договірних 

зобов’язань 
  6 

8.4. Робота з іноземцями та адміністративне провадження 

1 

Організувати та провести курси підвищення 

кваліфікації персоналу підрозділів по роботі з 

іноземцями та адміністративного провадження органів 

ДПСУ на базі НАДПСУ ім. Б. Хмельницького 

ІІ квартал УСІАП 

Підвищення рівня 

кваліфікації персоналу, 

набуття практичних 

навичок 

  7 

2 

Реалізувати заходи, визначені Держприкордонслужбі 

на 2019-2020 роки як одному з бенефіціарів в рамках 

проекту «Підтримка управління міграцією та притулком 

в Україні» (IMMIS), реалізованого Представництвом 

МОМ в Україні за фінансової підтримки ЄС 

І, ІV квартал УСІАП 

Приведення системи 

керування міграційними 

процесами та роботи з 

шукачами притулку до 

стандартів ЄС (оснащення 

відповідним обладнанням) 

  8 

 

Голова Державної прикордонної 

служби України 

генерал-полковник П. Цигикал 


