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Основні напрями
діяльності та
подальшого розвитку
Держприкордонслужби
України у 2014 році
ГОЛОВНА МЕТА – виконання завдань Президента України із
забезпечення недоторканності державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні; реалізація визначених українським законодавством вимог з
питань протидії протиправній діяльності на державному кордоні,
продовження виконання третього етапу Концепції розвитку
Державної прикордонної служби України на період до 2015 року;
подальша реалізація Державної цільової правоохоронної програми
“Облаштування та реконструкція державного кордону” на період
до 2015 року, Концепції інтегрованого управління кордонами.

І. СЛУЖБА – “ІНТЕГРАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, НАДІЙНІСТЬ”
Розвиток інтегрованої системи охорони державного кордону України шляхом впровадження сучасних прикордонних та інформаційних технологій, удосконалення програмних продуктів та інноваційних підходів управління службою. Формування завершеної системи забезпечення готовності сил і засобів до реагування у надзвичайних та
нестандартних ситуаціях на державному кордоні.

ІІ. ПЕРСОНАЛ – “ПАТРІОТИЗМ, ЕТИКА,
МОТИВАЦІЯ, НЕПІДКУПНІСТЬ”
Підтримання правопорядку та дисципліни, забезпечення ефективного попередження і застереження корупційних проявів у відомстві. Імплементація європейських норм
професійної етики охоронців кордону. Розширення використання сучасних технологій
управління персоналом на основі професійних компетенцій.

ІІІ. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ – “ЗАКОННІСТЬ,
ГУМАННІСТЬ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА”
Забезпечення законності дій персоналу, дотримання прав і свобод людини та гуманного ставлення до затриманих осіб під час виконання правозастосовних функцій. Нарощення зусиль оперативної складової у сфері практичної реалізації вимог кримінального
процесуального законодавства з метою зниження рівня злочинної діяльності на державному кордоні.

“

Держприкордонслужбу
можна впевнено назвати
передовою правоохоронною
структурою країни. Системна
розбудова прикордонного
відомства, запровадження
новацій, втілення в життя
сучасних технологій щодо охорони
державного кордону та спрощення
пропускних операцій, постійний рух
вперед дозволяє це з упевненістю
стверджувати.

“
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Президент України
В. Ф. Янукович

(²з виступу 28 травня 2013 року під час урочистого відкриття
у Êиєві пам’ятника «Çахисникам кордонів Âітчизни»)

ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО –
“ДОВІРА, ПАРТНЕРСТВО, ПРАГМАТИЗМ”
Впровадження міжнародних аспектів інтегрованого управління кордонами та подальший розвиток прикордонного співробітництва, спрямованого на захист інтересів
України та її громадян на державному кордоні, удосконалення співпраці з прикордонною охороною суміжних країн, активне втілення спільних форм охорони кордону. Залучення міжнародної технічної допомоги. Практична реалізація програм секторальної
політики управління кордоном, транскордонного співробітництва та міжнародних
проектів.

V. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ –
“ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДБАЙЛИВІСТЬ, КОНТРОЛЬ”
Поліпшення діяльності системи логістики шляхом запровадження інноваційних
підходів, зниження рівня логістичних витрат, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і активів. Продовження технічного переоснащення відділів прикордонної служби. Оновлення прикордонної авіації та корабельно-катерного складу
Морської охорони. Забезпечення жорсткої економії, цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – “ПОСЛІДОВНІСТЬ,
СТАБІЛЬНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ”
Продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України, забезпечення законних прав персоналу на правовий і соціальний захист. Поглиблення диференціації
грошового забезпечення та задоволення матеріальних потреб військовослужбовців відповідно до особливостей службової діяльності. Поліпшення умов несення служби та побуту прикордонників. Забезпечення позитивної мотивації до служби, гендерної рівності,
можливості вибору та службового зростання.

VІI. ВЗАЄМОДІЯ З СУСПІЛЬСТВОМ –
“АВТОРИТЕТ, ВІДКРИТІСТЬ, ПРОГНОЗОВАНІСТЬ”
Збереження високого авторитету Державної прикордонної служби України в суспільстві та забезпечення громадської підтримки її службової діяльності. Підтримання
оптимального рівня взаємодії з громадянським суспільством на засадах відкритості для
демократичного цивільного контролю та прогнозованості діяльності відомства.
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І. СЛУЖБА: ІНТЕГРАЦІЯ,
ІННОВАЦІЇ, НАДІЙНІСТЬ
Розвиток інтегрованої системи охорони державного кордону
України шляхом впровадження сучасних прикордонних та
інформаційних технологій, удосконалення програмних продуктів
та інноваційних підходів управління службою. Формування
завершеної системи забезпечення готовності сил і засобів
до реагування у надзвичайних та нестандартних ситуаціях на
державному кордоні.

З ПИТАНЬ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ:
1. Подальший розвиток та удосконалення інтегрованої системи охорони
державного кордону шляхом:
а) впровадження європейських підходів у сфері нормативного врегулювання організації оперативно-службової
діяльності органів і підрозділів охорони
державного кордону:
– ввести в дію Положення про відділ прикордонної служби Державної
прикордонної служби України;
– опрацювати Інструкцію з
управління оперативно-службовою
діяльністю відділу прикордонної
служби;
б) підвищення надійності прикордонної служби та розвитку системи
моніторингу державного кордону:
– розробити та запровадити в опе
ративно-службову діяльність органів
(підрозділів) охорони державного
кордону Інструкцію з моніторингу
державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби;
– ініціювати проведення спільних,
спеціальних операцій і оперативнопрофілактичних заходів на державному кордоні у взаємодії з правоохоронними органами держави та
міжнародними організаціями Європейського Союзу;
в) оптимізації функціонування системи управління відділами прикордонної служби:
– започаткувати систему оцінки
ефективності оперативно-службової
діяльності відділів прикордонної
служби;
– впровадити в практичну діяльність
відділів прикордонної служби методики оцінювання начальників відділень
прикордонної служби та старших змін
прикордонних нарядів;

– взяти участь у вивченні сучасних
практик управління службою правоохоронних підрозділів прикордонних
відомств суміжних країн, узагальнити
та поширити теоретичні й практичні
аспекти їх діяльності;
г) застосування новітніх прикордонних технологій:
– впровадити:
Інструкцію про порядок використання програмно-технічного комплексу автоматизованої прикордонної
служби “Гарт-3/П”;
Інструкцію щодо використання
малих катерів в охороні державного
кордону;
– продовжити роботу щодо:
запровадження в практику служби

новітніх програмно-технічних продуктів шляхом участі в реалізації міжнародних технічних проектів у межах
компетенції;
удосконалення системи контролю стану державного кордону
шляхом поєднання прикордонної
служби із заходами з його інженернотехнічного облаштування (формування КСС, контрольних валиків та
інженерних перешкод, підвищення
можливостей візуального й технічного спостереження на основі модернізації обладнання ПТС і впровадження
відео- та фотоконтролю за окремими
ділянками кордону тощо).
2. Організувати та впровадити
спільні з прикордонними охоронами суміжних країн заходи з охорони державного кордону:
– підготувати до підписання угоду між Україною та Румунією про
спільне патрулювання українськорумунського державного кордону;
– запровадити спільне патрулювання на словацькій та угорській ділянках державного кордону, скоординоване патрулювання на
українсько-білоруському та спільне
несення служби (без перетину державного кордону) на українськоросійському кордоні.
3. Підвищити ефективність службової діяльності дільничних інспекторів
прикордонної служби та роботи гро-

мадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. З
цією метою:
– розробити проект Інструкції про
роботу з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і
державного кордону;
– забезпечити дільничних інспекторів прикордонної служби основ
ними технічними засобами охорони
кордону (мото- автотранспортом, тепловізійною технікою) та подальше
розгортання для них у секторах відповідальності спеціальних офісів;
– провести заходи з удосконалення моделі службової діяльності дільничних інспекторів прикордонної
служби, спрямовані на підвищення
ефективності охорони державного
кордону;
– опрацювати пропозиції щодо
підвищення рівня безпеки та стимулювання дільничних інспекторів
прикордонної служби за роботу з громадськими формуваннями з охорони
державного кордону та виховання
молоді.
4. Продовжити вдосконалення діяльності мобільних підрозділів, підвищення готовності чергових сил і резервів до дій у різних умовах обстановки:
– впровадити:
вимоги Адміністрації Держприкордонслужби України із забезпечення
готовності сил та засобів Державної
прикордонної служби України до реагування на надзвичайні й нестандартні
ситуації на державному кордоні;
сучасну систему тренувань та процедуру злагодження резервів Державної прикордонної служби України
усіх рівнів;
опрацювати теоретичні положення
тактики дій мобільних підрозділів з
урахуванням досвіду подібних підрозділів інших правоохоронних органів
України та країн ЄС;
– удосконалити систему матеріально-технічного забезпечення мобільних підрозділів відповідно до сучасних стандартів;
– продовжити практику:
проведення тренінгів з підготовки інспекторського складу мобільних підрозділів за участю інструкторів правоохоронних відомств
країн ЄС;
спільного тристороннього патрулювання мобільних підрозділів Південного регіонального управління з
представниками Міністерства доходів
і зборів та Місії EUBAM.
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а) системи управління рухом транспортних засобів;
б) системи проходження прикордонного контролю особами за Е-картками;
в) «єдиного вікна»;
– поширити практику оформлення
пасажирських поїздів на початкових
та кінцевих залізничних станціях;
– продовжити практичне застосування європейських методик і програмних продуктів під час огляду
автотранспортних засобів з метою виявлення серед них викрадених.
3. Продовжити удосконалення системи культури прикордонного контролю
та вимогливості до посадових осіб за
дотриманням персоналом відомчих
стандартів, з цією метою:
– посилити моніторинг:
дотримання культури прикордонЗ ПИТАНЬ
ПРИКОРДОННОГО
КОНТРОЛЮ:
1. Продовжити реалізацію положень
Концепції інтегрованого управління
кордонами у контексті:
а) забезпечення міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва:
на українсько-російському кордоні
– спільно з РФ та заінтересованими відомствами України підготувати
та узгодити проект Протоколу між
Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про визначення місць і обсягів, у яких контрольні органи здійснюватимуть контроль на території
держави однієї Сторони чи держав
Сторін;
– розробити проект Закону України “Про ратифікацію Протоколу між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України й Урядом Російської
Федерації про співробітництво під
час здійснення спільного контролю
осіб, транспортних засобів і товарів на
українсько-російському державному
кордоні”;
– підготувати до підписання Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про визначення пункту пропуску через українсько-російський державний
кордон «Куйбишево» для здійснення
спільного контролю контрольними
органами держав Сторін;
– продовжити заходи із запровадження спільного контролю в пункті
пропуску “Дякове – Куйбишево” на
території Російської Федерації;
на українсько-молдовському кордоні
– провести міжвідомче погодження проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Молдова про співробітництво при
здійсненні спільного контролю осіб,
транспортних засобів і товарів на
українсько-молдовському державному кордоні, при надходженні проекту
Угоди від молдовської сторони;
– продовжити роботу з підготовки
до здійснення спільного контролю у
пункті пропуску “Паланка” на території РМ;
б) удосконалення нормативної бази
з питань прикордонного контролю та
пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів і вантажів, з
цією метою розробити:
– наказ “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії під-

розділів Державтоінспекції МВС
України та Держприкордонслужби
щодо заборони в`їзду на територію
України іноземців, якими у встановлений строк не сплачено суми накладених адміністративних штрафів
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”;
– Інструкцію про порядок дій
службових осіб Державної прикордонної служби у разі виявлення у пунктах пропуску через державний кордон осіб, стосовно яких
виконуються доручення уповноважених державних органів;
– взяти участь в опрацюванні
спільного наказу Міндоходів, Мін
інфраструктури та МВС України щодо
оформлення пасажирських поїздів під
час їх руху (у разі надходження проекту наказу).
2. Організація та здійснення прикордонного контролю:
– продовжити практичне впровадження трирівневої системи перевірки документів у пунктах пропуску
через державний кордон:
провести курси підготовки спеціалістів з поглибленої перевірки;
забезпечити своєчасне оновлення
обліків спеціалістів з поглибленої перевірки документів;
практичне впровадження Порядку
попереднього інформування про пасажирів у пунктах пропуску для морського та автомобільного сполучень;
– запровадити технологічні інновації здійснення прикордонного
контролю осіб, транспортних засобів
і вантажів у пунктах пропуску через
державний кордон для автомобільного сполучення за принципом:

гроз на державному кордоні відповідно
до досягнутих домовленостей.
2. Забезпечити функціонування
віртуальних аналітичних центрів з
питань:
– обміну даними між суб’єктами
інтегрованого управління кордонами;
– протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів,
прекурсорів, зброї, боєприпасів і вибухових речовин через державний
кордон України.
3. Провести спільний аналіз загроз
прикордонній безпеці з прикордонними
відомствами суміжних держав.
4. Підготувати проекти Стратегічного бюлетеня прикордонної безпеки України “Біла книга – 2013”
та Стратегічного бюлетеня з питань
прикордонної безпеки “Інтегроване
управління кордонами в Україні –
2013”.

ного контролю в пунктах пропуску
через державний кордон;
стану відомчого аудиту культури
прикордонного контролю.
4. Забезпечити організацію та здійснення прикордонного контролю на
позитивному контрасті у порівнянні з
прикордонними службами суміжних
держав.

З ПИТАНЬ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ, РЕАГУВАННЯ
НА ЗМІНИ В ОБСТАНОВЦІ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ ДО ДІЙ:
1. Продовжити нарощування ефективності системи управління службою,
оперативного реагування на зміни в
обстановці та у разі виникнення си
туацій (нестандартних, надзвичайних),
удосконалити нормативне забезпечення цього напрямку діяльності.
2. Завершити комплекс заходів
щодо посилення ролі та значимості
вертикалі центрів управління службою, розширення повноважень чергових змін по забезпеченню системного
контролю за службою та реагування
на зміни в обстановці.
3. Забезпечити ефективне функціонування механізму кадрового відбору,
підготовки персоналу та комплектування вертикалі центрів управління
службою, підвищити дієвість мотивації до залучення в центри управління службою кращого персоналу,

З ПИТАНЬ
ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Удосконалити механізм обміну відкритою статистичною та аналітичною
інформацією з прикордонними відомствами суміжних і партнерських держав,
а також механізм спільного аналізу за-

створити умови для їх подальшого
кар’єрного зростання.
4. Продовжити розвиток автоматизації процесів управління службою та
реагування на ситуації, застосовувати
інновації при дооблаштуванні ЦУСів як сучасних пунктів управління,
нарощувати їх технічні можливості
для автоматизованого моніторингу
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З ПИТАНЬ
РОЗВИТКУ
ПРИКОРДОННОЇ АВІАЦІЇ:
1. Продовжити відпрацювання
нормативно-правової бази з питань удосконалення системи управління та організації оперативнослужбової діяльності із врахуванням
використання нової сучасної економічної функціональної патрульної авіації і внести необхідні зміни
та доповнення до діючих керівних
документів.
2. Продовжити роботу з укомплектування вакантних посад льотного
та інженерно-технічного складу (для
ефективного використання літаків і
вертольотів легкого класу в охороні
державного кордону та В(М)ЕЗ). Постійно утримувати у наступному році
по два підготовлених льотних екіпажів на кожний літальний апарат легкого класу.
обстановки та системного контролю
за використанням сил і засобів. З цією
метою організувати:
– подальший розвиток та ефективне
використання системи дистанційного
контролю за прикордонними нарядами, мобільними групами на кордоні,
дільничними інспекторами на ділянках відповідальності;
– удосконалення системи висвітлення надводної обстановки та
контролю за використанням сил
Морської охорони;
– підвищення ефективності системи безперервного контролю за використанням прикордонної авіації, забезпечення надійного взаємозв’язку
з ЦУСами та оперативного реагування на результати повітряного патрулювання;
– нарощування можливостей системи відеоконтролю за пунктами пропуску, підступами до них та окремими
ділянками кордону.
З ПИТАНЬ
ЗАСТОСУВАННЯ
СИЛ МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ:
1. Продовжити виконання заходів,
передбачених Державною цільовою правоохоронною програмою «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року, Концепцією
та Програмою розвитку Морської охорони до 2020 року. З цією метою:

– здійснити підготовку екіпажів для
новозбудованих кораблів і катерів;
– продовжити комплектування катерів Морської охорони за двоекіпажною системою;
– завершити процес ліцензування
профільних спеціальностей у Ізмаїльському навчально-тренувальному
загоні Морської охорони Південного
регіонального управління;
– вдосконалити організацію підготовки персоналу за спеціальностями для
проходження служби на різних проектах
кораблів і катерів Морської охорони;
– продовжити заходи з оновлення
та оптимізації корабельно-катерного
складу Морської охорони.
2. Продовжити проведення заходів з
удосконалення охорони морських і річкових ділянок державного кордону, а
також В(М)ЕЗ України. З цією метою:
– вдосконалити роботу управлінської ланки з питань організації, підготовки та керівництва застосуванням
корабельно-катерного складу Морської охорони;
– здійснити апробацію застосування катера Морської охорони типу
«Орлан» у складі спеціального угруповання різнорідних сил і засобів в
охороні суверенних прав України в її
В(М)ЕЗ;
– продовжити створення дієвої
системи взаємодії між корабельнокатерним складом Морської охорони
та підрозділами органів охорони державного кордону.
3. Продовжити підготовку та застосування персоналу відділів спеціальних
дій на воді при виникненні нестандартних (кризових) ситуацій під час
виконання завдань за призначенням.
4. Забезпечити технічну готовність
і живучість корабельно-катерного
складу Морської охорони.

3. Продовжити підготовку пілотів
на легкі літаки та вертольоти з числа
військовослужбовців Держприкордон
служби відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації
(ІСАО). Первинну підготовку здійснювати на договірних засадах у сертифікованих центрах цивільної авіації,
допідготовку до виконання завдань
за призначенням здійснювати в авіаційних ескадрильях інструкторським
складом Держприкордонслужби.
4. Проводити обов’язкове щоквартальне тренування членів екіпажів на сучасних функціональних тренажерах для
відпрацювання дій в особливих випадках у польоті (мати наліт на тренажерах
на особу не менше 3 годин у квартал).
5. Продовжити та вдосконалити
практику планування та виконання
польотів авіації Державної прикордонної служби України на моніторинг
контрольованих районів з метою виявлення ознак застосування в протиправній діяльності малої авіації, встановлення місць несанкціонованого
обладнання злітно-посадкових майданчиків.

6. Опрацювати питання створення нормативно-правової бази щодо
використання безпілотних літальних
апаратів в охороні державного кордону. Продовжити вивчення зразків
комплексів безпілотних літальних
апаратів перспективних для охорони
державного кордону.
З ПИТАНЬ
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ:
1. Продовжити удосконалення системи управління органами та підрозділами Державної прикордонної служби
України шляхом програмного та технічного переоснащення центрів управління
службою по всій вертикалі. З цією метою:
– продовжити удосконалення програмного забезпечення та функціонування інформаційних (автоматизованих) систем шляхом:
введення в промислову експлуатацію підсистеми “Оперативні повідом
лення” та підсистеми “Реєстрація подій та надзвичайних ситуацій”;
подальшого запровадження складових підсистеми “Контроль несення
служби прикордонними нарядами”
щодо відображення даних про мобільні групи, патрулі, мобільні тепловізійні комплекси тощо;
інтеграції даних щодо польотів
авіації, руху кораблів і катерів Морської охорони з відображенням у підсистемі “Контроль несення служби
прикордонними нарядами”;
– продовжити роботи щодо технічного переоснащення центрів управління службою;
– організувати забезпечення мобільних підрозділів сучасними терміналами зв’язку та позиціювання й
інтеграції до підсистеми “Контроль
несення служби прикордонними нарядами”.
2. Продовжити удосконалення телекомунікаційної мережі шляхом:
– подальшого розгортання цифрових каналів до відділів прикордонної
служби на найбільш активних ділянках протиправної діяльності;
– забезпечення дослідної експлуатації нових розробок в системі УКХ-радіозв’язку (комплекси
“Кордон-Ц”).
3. Продовжити удосконалення системи захисту інформації. З цією метою:
– забезпечити захищений обмін
інформацією шляхом запровадження
сучасних систем криптографічного
захисту інформації до відділу прикордонної служби;
– провести дослідну експлуатацію захищеного сегмента підсистеми
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“Кримінальний аналіз” інформаційно-телекомунікаційної
системи
оперативно-розшукових підрозділів
“Гарт-10”.
4.
Забезпечити
систематичний
контроль за станом виконання органами охорони державного кордону доручень правоохоронних і розвідувальних органів, а також судових рішень,
постанов прокурорів щодо тимчасового обмеження осіб у праві виїзду з
України чи заборони в’їзду в Україну,
інших доручень шляхом введення в
експлуатацію підсистеми “Виконання
ДПО” з відображенням інформації на
всіх рівнях управління.
5. Забезпечити ефективне функціонування служби “Довіра”.
6. Продовжити розгортання відом
чої системи електронного документообігу з урахуванням запровадження
електронного цифрового підпису.
З КІНОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Продовжити розбудову сучасної
ефективної кінологічної служби відповідно до сучасної інтегрованої системи
охорони державного кордону шляхом:
– впровадження в практику сучасних методик підготовки фахівців і
дресирування собак;
– впровадження тактичних прийомів і способів використання службових собак на службі;
– більш широкого застосування в
службі собак, підготовлених для розшуку людини, вибухових речовин та
зброї для протидії незаконній міграції, обігу засобів терору через кордон,
а також з метою забезпечення власної
безпеки прикордонників.
2. Забезпечити ефективне функціо
нування структурних кінологічних
підрозділів Державної прикордонної
служби України. Підвищення результативності використання службових
собак в охороні державного кордону
здійснювати з урахуванням загроз і
ризиків у сфері безпеки державного кордону та належної інформації
шляхом більш цілевідповідного, багатоцільового та інтенсивного застосування собак у службі.
3. Закріпити існуючі сприятливі
умови позитивної мотивації проходження служби на кінологічних посадах і продовжити запровадження нових підходів до кар’єрного зростання
кінологічних кадрів.

З ПИТАНЬ
БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ,
МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ,
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ,
ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА
НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ,
ОРГАНІЗАЦІЇ
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ
І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ
РОБОТИ:

– удосконалення теоретичних і
практичних навичок персоналу під
час приведення органів Служби у
бойову готовність;
– продовження роботи щодо накопичення до визначених норм утримання матеріально-технічних засобів
непорушного запасу, особливо речовим майном і продовольством.
2. Взяти участь у черговому етапі стратегічного (оперативного) планування на
період до 2017 року та його проведення в
Державній прикордонній службі України.
3. Продовжити удосконалення нор
мативно-правової бази з питань обороноздатності, територіальної оборони та
організації антитерористичних заходів.
З цією метою:
а) опрацювати:
– Порадник з питань участі Державної прикордонної служби України
у територіальній обороні України;
б) взяти участь:
– у роботі міжнародної Організації за Демократію і Економічний
Розвиток – ГУАМ (засіданнях Робочої групи по боротьбі з тероризмом –
РПГ-ТЕР);
– у спільних міжвідомчих заходах з
вивчення стану якості відпрацювання
документів територіальної оборони у
зонах територіальної оборони;
– у міжвідомчій розробці Настанови з питань територіальної оборони
України;
– у заходах підготовки Збройних
Сил України та навчаннях (тренуваннях) за планами Антитерористичного
центру при Службі безпеки України.
4. Продовжити реалізацію орга
нізаційно-штатних заходів, передбачених Концепцією розвитку Державної прикордонної служби України на
період до 2015 року.
5. З метою підвищення якості охорони державного кордону внести зміни в організаційно-штатні структури
діючих відділів прикордонної служби
і за необхідності розгорнути нові, виходячи з доцільності та існуючих загроз на державному кордоні.

1. Продовжити подальше підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності органів і підрозділів до
виконання завдань за призначенням
шляхом:
– підвищення якості планування
заходів бойової готовності;

6. Удосконалити організаційноштатну структуру Навчального
центру підготовки молодших спеціалістів.
7. Провести заходи із запровадження «галузевого» підпорядкування за
напрямами діяльності структурних

4. Удосконалити систему підготовки кінологічних кадрів і дресирування службових собак у Національній
академії, Кінологічному навчальному
центрі, органах охорони державного
кордону та забезпечення.
5. Продовжити роботу щодо удосконалення матеріально-технічного
забезпечення кінологічної діяльності.
6. Продовжити тісно і взаємовигідно
співпрацювати з кінологічними службами правоохоронних органів і суспільних кінологічних об’єднань України та інших держав.

підрозділів органів забезпечення Державної прикордонної служби.
8. Продовжити роботу з «девоєнізації» посад, виконання функцій за
якими не передбачає обов’язковості
військового статусу осіб, які їх обій
мають, та збільшити цивільну компоненту Державної прикордонної служби України.
З ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ:
1. Удосконалення нормативно-пра
вової бази з питань організації служби
військ. З цією метою опрацювати:

– проект наказу МВС «Про затвердження Порадника з організації служби військ у Державній прикордонній
службі України»;
– єдині підходи до оцінки стану організації служби військ в органах Державної прикордонної служби
України.
2. Удосконалення внутрішньої служби шляхом введення інноваційних підходів. З цією метою:
– продовжити розгортання системи
щодо виконання функцій чергового
частини та його помічника черговим
центру управління службою органів
охорони державного кордону із проведенням необхідних організаційноштатних змін;
– запровадити несення служби
працівниками команди воєнізованої
охорони з охорони парків, території
військових частин, а також контролерів контрольно-пропускних пунктів.
3. Удосконалення вартової служби
органів Державної прикордонної служби України шляхом:
– введення в дію Положення про
воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України;
– розгортання системи охорони
об’єктів контрольно-охоронними групами.
4. Обладнання об’єктів органів Державної прикордонної служби України
та їх технічне прикриття шляхом:
– удосконалення системи засобів
перешкод та технічного прикриття
військових містечок і об’єктів;
– встановлення електронних систем пропуску до об’єктів органів і
підрозділів Державної прикордонної
служби України.
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ІІ. ПЕРСОНАЛ: ПАТРІОТИЗМ, ЕТИКА,
МОТИВАЦІЯ, НЕПІДКУПНІСТЬ
Підтримання правопорядку та дисципліни, забезпечення ефективного
попередження і застереження корупційних проявів у відомстві. Імплементація
європейських норм професійної етики охоронців кордону. Розширення
використання сучасних технологій управління персоналом на основі
професійних компетенцій.

З ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВОПОРЯДКУ
І ПРОФІЛАКТИКИ
КОРУПЦІЇ:
1. Виконати комплекс заходів, спрямованих на ефективну реалізацію Національної антикорупційної стратегії
на 2011-2015 роки та Програми щодо запобігання і протидії корупції в Державній прикордонній службі України на
2011-2015 роки, удосконалення ролі й ефективності Державної прикордонної служби
України в протидії корупції
на державному кордоні.
2. Впровадити відповідні
процедури щодо перевірки
своєчасності подання декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також
здійснення їх логічного та
арифметичного контролю.
3. Провести заходи з підвищення освітнього рівня та
удосконалення професійної
майстерності персоналу підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки.
4. Запровадити в навчальних закладах Державної прикордонної служби України
викладання навчальних дисциплін із запобігання і протидії корупції.
5. Забезпечити належний
рівень координації заходів
власної безпеки та заходів
щодо недопущення втягування військовослужбовців і
працівників Державної прикордонної служби України у
протиправну діяльність.
6. Продовжити організацію
взаємодії з підрозділами, які
здійснюють боротьбу з корупцією в прикордонних відомствах суміжних з Україною
держав.
7. Реалізувати комплекс
інформаційних та профілактичних заходів, спрямованих
на усунення передумов, які
сприяють втягуванню персоналу в протиправну діяль-

ність, порушенням антикорупційного законодавства та
іншим правопорушенням.
З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛУ:
1. Забезпечити підтримання професійної майстерності персоналу на рівні, який
дасть змогу якісно та ефективно виконувати завдання за
посадовим призначенням.
2. Продовжити удосконалення системи підготовки
органів управління, резервів і
мобільних сил з метою забезпечення їх готовності до дій в
умовах різкої зміни обстановки та локалізації конфлікт
них, нестандартних ситуацій
на державному кордоні.
3. Удосконалити рівень
практичної
підготовки
курсантів навчальних закладів із 6-місячним терміном навчання щодо реалізації правоохоронних та
правозастосовних
функцій
у повсякденній діяльності,
під час проведення спільних
оперативно-профілактичних
заходів і локальних конфлікт
них, нестандартних ситуацій
на державному кордоні.
4. Забезпечити ефективне функціонування системи
оцінки та моніторингу результатів становлення на посадах
випускників навчальних закладів Держприкордонслужби
(зворотного зв’язку) в ланці:
органи охорони державного

кордону – навчальні заклади
з метою забезпечення підвищення рівня та удосконалення
базової підготовки курсантів
навчальних закладів.
5. Продовжити нарощування функціонування системи
курсів підвищення кваліфікації різних категорій військовослужбовців за дистанційною формою навчання.
6. Продовжити планомірне нарощування навчальноматеріальної бази в органах
охорони державного кордону,
Національній академії Державної прикордонної служби
України та навчальних центрах відповідно до сучасних
вимог.
7. Забезпечити формування
та підтримання здорового способу життя шляхом удосконалення системи фізичної підготовки та фізичного виховання
в навчальних закладах і органах
Державної прикордонної служби України.
З ПИТАНЬ РОБОТИ
З ПЕРСОНАЛОМ:
1. Впровадити сучасні підходи в роботі з персоналом,
спрямовані на посилення
у персоналу патріотичних
якостей, глибокого розуміння, сприйняття й дотримання корпоративних принципів
і норм, високої культури та
дисципліни служби, а також
гідної поведінки у позаслужбовий час.
2. Підвищити ефективність взаємодії з інститутами
громадянського суспільства
та Громадською радою при
Адміністрації Державної прикордонної служби України
при проведенні консультацій
з громадськістю щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та
реалізації державної політики
у відомстві.
3. Забезпечити належний
стан правопорядку та дис-

ципліни, запобігання участі
персоналу відомства у протиправних діях, готовність персоналу до виконання завдань
за призначенням за будь-яких
умов.
4. Організувати проведення на високому рівні комплексу заходів з відзначення
90-ої річниці створення Червонопрапорного
Західного
прикордонного округу, спрямувати його на подальше підвищення рівня відповідальності й дисциплінованості,
відданості традиціям прикордонної служби, підвищенню
авторитету та престижу Державної прикордонної служби
України в суспільстві.
5.
Впровадити
новітні підходи та методи психологічного впливу щодо
зміцнення й відновлення
психологічного стану, забезпечення
соціальнопсихологічного благополуччя та збереження психічного
здоров’я персоналу.
6. Здійснити подальший
моніторинг службового навантаження персоналу відділів прикордонної служби,
дотримання соціальних гарантій та конструктивного вирішення потреб і запитів
військовослужбовців
(службовців,
працівників),
ветеранів-прикордонників та
членів їхніх сімей.

7. Підвищити рівень інформованості персоналу стосовно діяльності керівництва
держави, прикордонного відомства щодо забезпечення
та отримання військовослужбовцями, службовцями Державної прикордонної служби
України, членами їхніх сімей встановлених законами
України, іншими законодавчими актами соціальних гарантій, реалізації їхніх прав і
пільг.
З ПИТАНЬ КАДРОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Продовжити заходи
щодо стабілізації наявного
кадрового ресурсу, забезпечення позитивної мотивації
проходження служби та професійного зростання персоналу, який має відповідний
потенціал.
2. Забезпечити ефективний
перерозподіл особового складу в органах Державної прикордонної служби України
під час планової та профілактичної ротації.
3. Удосконалити систему
управління персоналом на
основі впровадження професійних компетенцій.
4. Забезпечити пропорційну гендерну рівність під час
просування військовослужбовців по службі та призначення на керівні посади.
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ІІІ. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ:
ЗАКОННІСТЬ, ГУМАННІСТЬ,
ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Забезпечення законності дій персоналу, дотримання прав і
свобод людини та гуманного ставлення до затриманих осіб
під час виконання правозастосовних функцій. Нарощення
зусиль оперативної складової у сфері практичної реалізації
вимог кримінального процесуального законодавства з метою
зниження рівня злочинної діяльності на державному кордоні.

З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКОННОСТІ, УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ:
1. Забезпечити безумовне виконання персоналом законів України, інших
нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони та правоохоронної діяльності;
2. Продовжити удосконалення законодавства, що регулює питання
оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби. З цією
метою опрацювати проекти Законів
України:
«Про внесення змін до КУпАП
(щодо вдосконалення провадження у
справах про правопорушення, пов’язані
з охороною державного кордону)»;
«Про внесення змін до Закону України «Про виключну (морську) економічну зону України» щодо вдосконалення
провадження у справах про порушення
законодавства про виключну (морську)
економічну зону України».
3. Продовжити підготовку та супроводження проектів міжнародних угод
щодо запровадження спільного несення служби (патрулювання, прикордонний контроль) та функціонування
контактних пунктів на кордоні з суміжними державами (Російська Федерація,
Словаччина, Угорщина, Республіка Білорусь та Республіка Молдова).
4. Взяти участь у вдосконаленні
законодавства про соціальний захист
військовослужбовців і членів їхніх сімей. З цією метою забезпечити супровід
проектів Законів України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військової служби, соціального захисту
військовослужбовців, осіб, звільнених
з військової служби, та членів їхніх сімей» (реєстраційний №0907), прийнятого Верховною Радою України у першому читанні;

«Про внесення змін до статті 10-1
Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей» (щодо надання додаткових відпусток)» (реєстраційний
№2277).
5. Забезпечити дотримання інтересів
Держприкордонслужби при опрацюванні розробленого Міністерством оборони
України проекту Закону «Про затвердження Статуту Збройних Сил України».

З ПИТАНЬ ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
1. Нарощувати зусилля щодо документування всіх етапів діяльності
транскордонних організованих злочинних угруповань. Особливу увагу приділити протидії незаконній міграції, торгівлі людьми та контрабанді.
2. Удосконалювати діяльність підрозділів слідчих (розшукових) дій щодо
розкриття тяжких злочинів, пов’язаних
з порушенням законодавства України
про державний кордон.
3. Забезпечити ефективне використання можливостей кримінального
аналізу та інформаційно-аналітичного
забезпечення. Ввести в дію та розпочати експлуатацію ІТС «ГАРТ-10».
4. Здійснити розгортання центрів
оперативно-технічних заходів у Північному та Азово-Чорноморському регіональних управліннях.
5. Поліпшувати систему взаємодії з
правоохоронними органами України та
суміжних держав у напрямку спільного
проведення міжрегіональних операцій
з припинення злочинної діяльності на
державному кордоні.

6. Посилювати фахову підготовку
персоналу та профілактичну роботу
щодо недопущення втягування оперативного складу в протиправну діяльність.
З ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ:
1. Забезпечити законність в діях
персоналу та дотримання прав і свобод
затриманих осіб під час виконання органами охорони державного кордону
правозастосовних функцій і здійснення заходів з профілактики правопорушень.
2. Забезпечити виконання вимог
Закону України “Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту”.
3. Продовжити заходи з удосконалення відомчої системи тримання
затриманих осіб, у т. ч. із залученням
міжнародно-технічної допомоги.
4. Спільно з ДМС взяти участь у
доопрацюванні законодавства з міграційних питань щодо:
– удосконалення системи міграційного контролю;
– удосконалення механізму роботи
з іноземцями-заявниками набуття статусу біженця або додаткового захисту;
– формування на уніфікованій для
всіх правоохоронних органів технологічній базі інформаційної системи
обліку іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство
України, що дасть змогу:
формувати електронні бази даних з
персональними та біометричними даними правопорушників;
оперативно проводити ідентифікацію (за відбитками пальців та фото),
документування та видворення (повернення) затриманих правопорушників;
обліковувати обставини правопорушення та виконання накладених адміністративних стягнень;
вільно обмінюватися відповідними
даними як у середині країни, так і з правоохоронними структурами інших країн.
5. Забезпечити виконання вимог
міжнародних договорів України у сфері реадмісії осіб.
6. Продовжити роботу з підвищення
ефективності провадження у справах
про адміністративні правопорушення.
7. Продовжити здійснення заходів
щодо поліпшення професійного рівня
персоналу, який залучається до роботи з правопорушниками під час їх затримання, тримання та видворення за
межі України.
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IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
ДОВІРА, ПАРТНЕРСТВО, ПРАГМАТИЗМ
Впровадження міжнародних аспектів інтегрованого управління кордонами
та подальший розвиток прикордонного співробітництва, спрямованого на
захист інтересів України та її громадян на державному кордоні, удосконалення
співпраці з прикордонною охороною суміжних країн, активне втілення
спільних форм охорони кордону. Залучення міжнародної технічної допомоги.
Практична реалізація програм секторальної політики управління кордоном,
транскордонного співробітництва та міжнародних проектів.

прикордонними відомствами
країн-членів ЄС з протидії
організованій транскордонній злочинності та незаконній міграції;
вивчення і використання
найкращого досвіду в сфері інтегрованого управління
кордоном, розвиток контактів з навчальними закладами
прикордонних відомств країн
ЄС з питань впровадження
найкращого досвіду підготовки персоналу.
ЩОДО РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА
СПІВРОБІТНИЦТВА З
МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ:
Забезпечити:
участь у функціонуванні
системи національних координаційних пунктів у сфері
безпеки кордонів під егідою
ОБСЄ;
виконання заходів Річної
національної програми спів-

ЩОДО
ДОГОВІРНОПРАВОВОГО
ОФОРМЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ:
Забезпечити:
виконання за компетенцією Державної прикордонної
служби України завдань щодо
договірно-правового оформлення державного кордону
України;
виконання заходів зі спільної перевірки українськорумунського державного кордону та робіт за планами спільних комісії з перевірки (огляду) проходження на місцевості
українсько-словацького,
українсько-угорського
та
українсько-польського державних кордонів.
Взяти участь у:
роботі спільних україн
сько-білоруській та україн
сько-російській демаркаційних комісіях;
переговорному процесі з
питань азово-керченського
врегулювання;
переговорах з визначення
точки стику державних кордонів України, Республіки
Білорусь та Російської Федерації, південної та північної
точок стику кордонів України, Республіки Молдова та
Румунії;
переговорному
процесі щодо укладення договору про режим українськомолдовського
державного
кордону, співробітництво та
взаємодопомогу з прикордонних питань.
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИКОРДОННИХ
ПРЕДСТАВНИКІВ:
Забезпечити:
виконання міжнародних
зобов’язань щодо підтримання режиму державного

кордону та діяльності прикордонних
представників
України;
реалізацію функцій і повноважень,
визначених
закон ами України “Про
державний кордон України”
та “Про Державну прикордонну
службу
України” з питань здійснення
прикордонно-представ
ницької роботи;
удосконалення взаємодії з прикордонними представниками суміжних країн
з метою завчасного виявлення та усунення передумов до ускладнення обстановки на спільному кордоні
та своєчасного реагування
на її зміни, активного захисту інтересів України та
її громадян на державному
кордоні.
ЩОДО ПРИКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА:
Забезпечити:
подальший
розвиток
нормативно-правової
бази
співробітництва з прикордонних питань;
виконання планів розвитку
співробітництва з прикордонними службами суміжних
держав, удосконалення обміну інформацією та спільних
аналізів обстановки;
продовження заходів із запровадження спільного з
прикордонними
службами
суміжних держав моніторингу (патрулювання) спільного
кордону;
проведення спільних з
прикордонними
службами
суміжних країн операцій та
оперативно-профілактичних
заходів з протидії протиправній діяльності на державному
кордоні;
удосконалення роботи контактних пунктів та розширення їх мережі.

ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ:
Забезпечити:
реалізацію за компетенцією відомства заходів з
виконання Угоди між Україною та ЄС про асоціацію,
Пріоритетних завдань Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Плану-графіка
імплементації Плану дій
Україна – ЄС у сфері юстиції,
свободи та безпеки, Національного плану дій щодо реалізації Плану лібералізації ЄС
візового режиму для України;
подальший розвиток співробітництва з Європейською
Агенцією з управління оперативним співробітництвом
на зовнішніх кордонах держав – членів ЄС FRONTEX,
виконання заходів Плану
співробітництва з FRONTEX
на 2014 рік;
виконання зобов’язань, передбачених Меморандумом
про взаєморозуміння між
Урядами України, Молдови
та Європейською Комісією
щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в
питаннях кордону в Україні
та Республіці Молдова, виконання заходів Плану роботи
на 10-ту фазу;
удосконалення співробітництва з інституціями ЄС та

робітництва України з НАТО
на 2014 рік, участь у реалізації
Цілей партнерства Україна –
НАТО у рамках Процесу планування та оцінки сил, взаємодію з Офісом зв’язку НАТО
в Україні в рамках Програми
підготовки персоналу;
подальший розвиток відносин з Міжнародною організа-

цією з міграції відповідно до
Протоколу про співробітництво;
участь у Будапештському
процесі, роботі Міжнародної
конференції з прикордонних
питань;
поглиблення співробітництва
з Міжнародним центром розвитку міграційної політики;
розширення формату спів
праці з провідними прикордонними та правоохоронними відомствами країн ЄС,
держав-членів СНД, ГУАМ та
Чорноморського регіону;
подальший розвиток співробітництва прикордонних та
берегових охорон країн Чорноморського регіону.
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ
ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ:
Забезпечити координацію
заходів із:
залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління
кордонами;
реалізації програми бюджетної підтримки у рамках
Європейського інструменту
сусідства та партнерства, проектів у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне
партнерство»;
реалізації проектів транс
кордонного співробітництва
«Польща – Білорусь – Україна», «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна»; «Румунія – Молдова – Україна»;
реалізації спільних з Урядом США проектів у сфері
нерозповсюдження та експортного контролю;
реалізації спільного з Урядом США, Міжнародної організації з міграції проектів з
розвитку кадрового та інтелектуального потенціалу Державної прикордонної служби
України.
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V. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДБАЙЛИВІСТЬ, КОНТРОЛЬ
Поліпшення діяльності системи логістики шляхом запровадження інноваційних підходів, зниження
рівня логістичних витрат, підвищення ефективності використання наявних ресурсів й активів.
Продовження технічного переоснащення відділів прикордонної служби. Оновлення прикордонної
авіації та корабельно–катерного складу Морської охорони. Забезпечення жорсткої економії,
цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ, ВДОСКОНАЛЕННЯ
ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ:
1. Забезпечити утримання лінії державного кордону в належному стані. З
цією метою:
забезпечити утримання відповідно
до договорів між Україною та суміжними державами 3 248 прикордонних
знаків;
провести поточний ремонт (фарбування) прикордонних знаків –
1 500 шт.;
здійснити повну заміну та відновлення прикордонних знаків –19 шт.;
здійснити очистку просік – 300 км;
забезпечити проведення в межах
компетенції заходів з демаркації сухопутної ділянки українськоросійського та українсько-білорусь
кого державного кордону.
2. Продовжити роботи з удосконалення прикордонної інфраструктури. З
цією метою забезпечити утримання:
контрольно-слідових
смуг
–
2 800 км;
інженерних загороджень – 2 100 км;
інформаційних знаків та покажчиків – 18 500 шт.;
металевих спостережних вишок –
202 од.;
прихованих постів спостереження
– 734 од.;
вертолітних майданчиків – 133 од.;
причалів для малих плавзасобів –
34 од.;
тимчасових прикордонних постів
на ланках ПМП – 10 шт.
3. Продовжити роботи з удосконалення системи візуального і технічного
спостереження, для цього:
модернізувати 2 ПТС зі встановленням обладнання для модернізації
ПТС, АІС та РЛС «Фуруно».
4. Вжити заходів з доукомплектування та переоснащення органів охорони державного кордону сучасними тех-

нічними та спеціальними засобами. Для
цього отримати за проектами міжнародної технічної допомоги:
патрульних автомобілів – 41 од.;
мікроавтобусів для перевезення
нарядів – 8 од.;
спеціальних автомобілів – 4 од.;
снігоходів – 8 од.;
квадрациклів – 12 од.;
переносних тепловізійних приладів – 10 од.;
приладів нічного бачення – 55 од.;
переносного
обладнання
для
контрольних постів – 20 к-тів.;
пристроїв для примусової зупинки
«Кактус» – 100 шт.;
сигнальних приладів для охорони
локальних ділянок – 250 к-тів.
5. Забезпечити утримання в зразковому стані, постійній готовності до
використання за призначенням автомобільних транспортних засобів та
спеціальної техніки.
6. Продовжити роботу з удосконалення системи виявлення фактів
незаконного переміщення радіоактивних та ядерних матеріалів через
державний кордон України шляхом:
обладнання
пунктів
пропуску комплексами виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів і
приладами типу “Янтар” за програмою “Друга лінія захисту” –
15 од.;
забезпечення органів охорони державного кордону мобільними комплексами радіаційного контролю –
4 од.;
забезпечення органів охорони державного кордону спектрометрамирадіометрами з функцією ідентифікації типу МКС-А-03-1 – 8 од.
7. Забезпечити постійну технічну готовність засобів радіаційного контролю
до застосування, для чого провести регламентне технічне обслуговування і
ремонт:
стаціонарних комплексів виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів типу “Янтар” – 28 од.;

мобільних комплексів виявлення
ядерних та радіоактивних матеріалів
– 5 од.
8. Продовжити підготовку персоналу з питань виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів на державному
кордоні, для чого:
організувати перепідготовку фахівців РХБ захисту на курсах із виявлення ядерних та радіоактивних
матеріалів на базі Навчального центру Державної прикордонної служби
України – 4 курси;
забезпечити участь персоналу
підрозділів РХБ захисту у спільних
українсько-польських навчаннях з
виявлення ядерних та радіоактивних
матеріалів.
9. Продовжити оновлення кора
бельно-катерного складу Морської
охорони. З цією метою:
завершити будівництво головного
корабля Морської охорони типу «Корал»;
завершити будівництво другого катера Морської охорони типу «Орлан»;
провести будівництво чотирьох
одиниць малих катерів Морської охорони типу «УМС-1000».
10. Забезпечити постійну технічну готовність авіації та корабельнокатерного складу, для чого провести:
регламентні роботи:
літаків – 3 од.;
вертольотів – 4 од.;
докові роботи:
кораблів – 1 од.;
катерів 1–го рангу – 3 од.
11. Продовжити оновлення парку
авіаційної техніки, для цього придбати:
легких патрульних вертольотів – 3 од.
12. Продовжити модернізацію парку
авіаційної техніки та оснащення літаків
і вертольотів сучасними технічними засобами. Для цього:
встановити на вертольоти засоби
реєстрації параметрів польоту типу
“БУР-4” – 1 к-т;
продовжити роботу з подальшого
удосконалення супутникової системи
контролю застосування авіації «АВІАТРЕКІНГ»;
організувати роботу у співпраці з
підприємством-розробником літаків
DА 42 М-NG щодо збільшення злітної ваги літака.

З ПИТАНЬ ТИЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Продовжити формування сучасної системи логістики, забезпечити
ефективне управління матеріальними
ресурсами.
2. Забезпечити складання та
виконання спільних з обласними державними адміністраціями планів облаштування підрозділів охорони державного кордону.
3. Здійснити споживання енергоносіїв, комунальних послуг та
пального в межах затверджених лімітів.
4. Забезпечити персоналізований
облік споживання електроенергії
у квартирах, окремих кімнатах відомчого фонду службового житла,
здійснення оплати вартості спожитої
електроенергії споживачами в індивідуальному порядку.
5. Утримувати резерв матеріальних засобів у розмірах, установлених
Адміністрацією
Держприкордонслужби.
6. Продовжити роботу з одержання
свідоцтв про право власності на будівлі та споруди, державних актів про
право постійного землекористування.
Оформити:
державні акти на право постійного
землекористування – 54 акти;
свідоцтва на право власності – 182
свідоцтва.
7. Завершити заходи з переходу
персоналу Державної прикордонної
служби на носіння форми одягу нового зразка.
8. Провести модернізацію предметів речового майна шляхом удосконалення норм забезпечення та зразків
повсякденної і спеціальної форми
одягу з метою забезпечення захисту та
комфорту персоналу.
9. Забезпечити зразковий порядок
утримання інфраструктури містечок.
10. Проводити оновлення наявної матеріально-технічної бази
за рахунок придбання та здійснення поставок для органів Державної
прикордонної служби техніки, технічних засобів та майна номенклатури підрозділів тилового забезпечення.
11. Удосконалити порядок продовольчого забезпечення, у т.ч. за рахунок застосування диференційного
підходу до видів продовольчого забезпечення з урахуванням умов несення служби і розквартирування та
збільшення економічно обґрунтованої децентралізації закупівлі продовольства.
12. Сформувати вертикаль медичного забезпечення щодо гарантії рівного доступу персоналу, ветеранів
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впровадження в суспільну свідомість
престижу соціально активної, фізично
здорової та духовно багатої особистості;
спрямування на зменшення кількості втрачених років здорового життя
через надмірну вагу, недостатню фізичну підготовленість, тютюн, алкоголь;
збільшення тривалості їхнього життя та активного довголіття.

військової і державної служби відомства, членів їхніх сімей, ветеранів праці до якісного безкоштовного надання
медичної допомоги.

13. Завершити виконання третього етапу Програми здорового
способу життя серед персоналу,
зокрема:

З ПИТАНЬ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ:
1. Забезпечити проведення в органах Держприкордонслужби оцінки:
ефективності
функціонування
системи внутрішнього контролю;
ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
стану збереження активів та інформації;
стану управління державним
майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
ризиків, які негативно впливають
на виконання функцій і завдань;
2. Провести за дорученням Голови
Державної прикордонної служби аналіз
проектів наказів та інших документів,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.
3. Забезпечити планування, організацію та проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів.
4. Запровадити проведення пос
тійного моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту та усунення порушень
і неділіків, виявлених зовнішніми
контролюючими органами.
5. Продовжити виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту
внутрішнього аудиту.

VI. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ:
ПОСЛІДОВНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України, забезпечення
законних прав персоналу на правовий і соціальний захист. Поглиблення
диференціації грошового забезпечення та задоволення матеріальних потреб
військовослужбовців відповідно до особливостей службової діяльності.
Поліпшення умов несення служби та побуту прикордонників. Забезпечення
позитивної мотивації до служби, гендерної рівності, можливості вибору та
службового зростання.
З ПИТАНЬ ПОЛІПШЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,
УМОВ СЛУЖБОВОГО
ЗРОСТАННЯ,
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОБУТУ
ПРИКОРДОННИКІВ:
1. Продовжити облаштування та розвиток інфраструктури військових містечок, службового і житлового
фондів органів і підрозділів
охорони державного кордону
власними силами прикордонних загонів (у т.ч. за рахунок
цільового бюджетного фінансування) та за сприяння обласних державних адміністрацій відповідно до спільних
планів.
2. Покращити харчування
особового складу за рахунок
збільшення асортименту страв
завдяки
урізноманітненню
продовольства, що закуповується, а також продукції відомчих підсобних господарств.
3. Провести диспансеризацію персоналу та ветеранівприкордонників (вересень–
листопад).
4. Розпочати функціонування:
лікувального корпусу №4
«водолікувальня» (клінічний санаторій «Аркадія» м. Одеса);
відділення функціональної
діагностики адміністративного корпусу Центрального клінічного госпіталю м. Київ;
рентгенологічного відділення
діагностичного корпусу Львівського клінічного госпіталю.

5. Завершити у рамках реа
лізації програми транскордонного
співробітництва
«Польща–Білорусь–Украї 
на» реконструкцію містечок
прикордонних
підрозділів
ВПС «Амбуків», ВПС «Павловичі» і ВПС «Коритниця»
Львівського прикордонного
загону, ВПС «Нижанковичі»,
ВПС «Сянки», ВПС «Мігове»
Мостиського прикордонного
загону, ВПС «Грабове», ПП
«Висоцьк» і ПП «Новоугрузьке» Луцького прикордонного
загону.
6. Здійснити будівництво,
реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів житлового та спеціального призначення в межах виділених
бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.
7. Продовжити реалізацію
договорів спільної забудови
земельних ділянок житлом, у
т.ч. завершити будівництво:

136-квартирного житлового будинку в м. Чернівці на вул.
Герцена, 2-а;
117-квартирного житлового будинку в м. Луцьку на вул.
Стрілецькій, 6.
8. Розпочати будівництво
житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей
із залученням небюджетних
коштів.

З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1. Збільшити грошове забезпечення військовослужбовців шляхом перегляду:
надбавки за виконання
особливо важливих завдань
під час проходження служби
залежно від складності (в підрозділах зі складними кліматичними умовами, гірських
населених пунктах та населених пунктах, віднесених до
зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи), обсягу та
важливості завдань, що вико-

нуються (підрозділів охорони
державного кордону);
преміювання відповідно
до особистого вкладу в загальний результат служби.
2. Забезпечити супроводження показників проекту
бюджету на наступні періоди
у вищих органах влади на всіх
стадіях бюджетного процесу.
3. Забезпечити отримання
відкритих бюджетних асигнувань у Державній казначейській службі України в
повному обсязі планових показників;
4. Здійснити контроль за
повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня і витрачанням ними
бюджетних коштів.
5. Забезпечити одержання фінансової та бюджетної
звітності про використання
коштів від розпорядників
бюджетних коштів нижчого
рівня та здійснення аналізу
ефективності використання
ними бюджетних коштів.
6. Продовжити режим жорсткої економії коштів та матеріальних ресурсів.
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VIІ. ВЗАЄМОДІЯ З СУСПІЛЬСТВОМ:
АВТОРИТЕТ, ВІДКРИТІСТЬ,
ПРОГНОЗОВАНІСТЬ
Збереження високого авторитету Державної прикордонної служби України у
суспільстві та забезпечення громадської підтримки її службової діяльності. Підтримання
оптимального рівня взаємодії з громадянським суспільством на засадах відкритості для
демократичного цивільного контролю та прогнозованості діяльності відомства.

З ПИТАНЬ
ПІДТРИМАННЯ
ВИСОКОГО АВТОРИТЕТУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУСПІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ЇЇ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ:
1. Забезпечити об’єктивне та своєчасне інформування Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України про стан справ
у відомстві.
2. Продовжити удосконалення системи консультацій з громадськістю з питань діяльності Державної прикордонної служби України, розширення переліку сфер і напрямів діяльності відомства
для проведення зазначеної роботи.
3. Забезпечити всебічне сприяння діяльності
громадської й консультативної рад Адміністрації Державної прикордонної служби України та
сприяти удосконаленню шляхів співпраці з профспілковою, ветеранською та іншими громадськими
організаціями.
4. Продовжити роботу із забезпечення всебічного, кваліфікованого задоволення законних прав та
інтересів громадян.
5. Забезпечити якісний моніторинг оцінок, зауважень і пропозицій громадськості та їх оперативну
реалізацію.
6. Створити умови запобігання обставинам, що
викликають звернення громадян до Адміністрації
Державної прикордонної служби України та вищих
органів державної влади України з питань, які належать до компетенції керівників органів Державної
прикордонної служби України.
7. Провести (спільно з керівниками ветеранських
організацій) комплекс заходів роз’яснювальної роботи серед пенсіонерів-прикордонників і членів їхніх сімей щодо порядку вирішення окремих питань
стосовно їхнього пенсійного та соціального забезпечення.
ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ЗАСОБАМИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
1. Забезпечити через засоби масової інформації своєчасне та постійне інформування спільноти
щодо діяльності Державної прикордонної служби
України та розбудови державного кордону України.
2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів за участі керівництва Державної
прикордонної служби.
3. Сприяти представникам засобів масової інформації в отриманні інформації та надавати
роз’яснення щодо важливих аспектів діяльності
прикордонного відомства та резонансних подій.
4. Продовжити на постійній основі розміщення
інформації на офіційному сайті Державної прикордонної служби України та присутність інформацій з
прикордонної тематики на Урядовому веб-порталі.
5. Підтримувати тісну взаємодію між персоналом
по роботі зі ЗМІ Держприкордонслужби з пресслужбами інших правоохоронних та взаємодіючих
державних органів на усіх рівнях.

Головний редактор
редактор
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ООлег
лег БОЙКО
БОЙКО
Валентина
БОЖОК
Черговий
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Андрій КУЧЕРОВ
Андрій ГЕРАСИМКІВ

6. Організовувати цільові виїзди представників ЗМІ
в органи та підрозділи охорони державного кордону.
7. Забезпечити розповсюдження інформаційних матеріалів про порядок перетину кордону пасажирами і
транспортними засобами та заходів, що вживає Державна прикордонна служба України для підвищення рівня
комфорту громадян під час паспортного контролю.
8. Забезпечити участь представників ЗМІ, які
активно висвітлюють прикордонну тематику, в щорічному конкурсі Державної прикордонної служби
України «Смарагдова ліра» на кращі твори літератури і мистецтв про прикордонників.
9. Продовжити висвітлення найважливіших подій, що відбулися в прикордонному відомстві, у відомчих засобах масової інформації – газеті «Прикордонник України» та журналі «Кордон».
10. Продовжити практику підготовки аналітичних статей та інформаційних повідомлень до центральних органів РКПВ СНД: журналів «Пограничник Содружества» та «Ветеран границы».
З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
І ЗАПИТІВ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ:
1. Забезпечити проведення постійного моніторингу додержання законодавства з питань звернень громадян.
2. Продовжити роботу із забезпечення всебічного, кваліфікованого й оперативного розгляду звернень громадян та їхніх запитів на отримання пуб
лічної інформації.
3. Забезпечити розгляд депутатських запитів і
звернень згідно із Законом України «Про статус народного депутата України».
4. Удосконалити систему контролю за діяльністю
посадових осіб щодо розв’язання питань і проблем,
з якими звертається підлеглий особовий склад та
члени їхніх сімей.
5. Забезпечити своєчасне оприлюднення в офіційних друкованих виданнях та на веб-сайті відомства проектів рішень, що підлягають обговоренню, та своєчасне оновлення інформації про
діяльність Адміністрації Державної прикордонної
служби України, іншої інформації, зазначеної у
статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», форм запитів на інформацію.
6. Забезпечити неухильне дотримання затвердженого графіка особистого прийому громадян керівним складом відомства.
7. Надати особливу увагу вирішенню проблем, з
якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, ветерани й пенсіонери-прикордонники
та інші громадяни, які потребують соціального
захисту й підтримки.
8. Забезпечити належні умови для подання звернень і письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
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