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Основні напрями діяльності та подальшого розвитку
Державної прикордонної служби України у 2015 році
ГОЛОВНА МЕТА:
– реалізація завдань Мирного плану Президента України,
посилення рівня захищеності державного кордону з урахуванням
нової безпекової сфери, а також базових підходів щодо
реформування системи державного управління, сектору
безпеки й оборони України, її інтеграції в європейське та світове
демократичне співтовариство;
– завершення виконання: Концепції розвитку Державної
прикордонної служби України на період до 2015 року;
Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування
та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року;
Концепції інтегрованого управління кордонами;
– розроблення стратегії розвитку Державної прикордонної
служби України.
І. ОСНОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ –
«ГОТОВНІСТЬ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЯ»
Забезпечення готовності до відбиття збройної агресії проти України, посилення
рівня безпеки державного кордону з урахуванням сучасних викликів і загроз, забезпечення виконання завдань прикордонного відомства в антитерористичній операції
в східних областях країни та посиленні обороноздатності держави, вдосконалення
механізмів взаємодії та координації діяльності військових формувань і правоохоронних органів держави із захисту державного кордону.

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ –
«АНАЛІЗ, ОЦІНКА, УПРАВЛІННЯ»
Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативнослужбової та управлінської діяльності. Ідентифікація та оцінка загроз прикордонній
безпеці, аналіз і профілювання ризиків. Розроблення стратегії розвитку Державної
прикордонної служби України.

ІІІ. СЛУЖБА –
«АДЕКВАТНІСТЬ ЗАГРОЗАМ І ЗАКОННІСТЬ ДІЙ»

«Гарантією непорушності кордону є його неприступність.
Міцність кордону – це не лише бойова, спеціальна та інженерна
техніка, засоби зв’язку та прикордонного контролю.
Це, насамперед, люди, добре навчені, належним чином озброєні,
з високим моральним духом».
Президент України
Петро ПОРШЕНКО

Побудова системи охорони та захисту державного кордону з урахуванням сучасних викликів і загроз. Оптимальне використання наявних ресурсів. Удосконалення
управлінської діяльності органів і підрозділів охорони державного кордону.

ІV. ОСОБОВИЙ СКЛАД –
«ПАТРІОТИЗМ, БОЄЗДАТНІСТЬ, ЗАХИЩЕНІСТЬ, ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ»
Реалізація завдань, визначених Президентом України щодо очищення влади, запобігання корупційним проявам і забезпечення правопорядку. Удосконалення системи підготовки та роботи з особовим складом. Забезпечення морально-психологічної
готовності особового складу до виконання покладених завдань, формування й розвиток у нього патріотизму, відповідальності та інших професійно важливих якостей.
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, а також працівників Державної прикордонної служби України.

V. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ –
«ЗАКОННІСТЬ, ГУМАННІСТЬ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА»
Забезпечення законності дій особового складу, 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.

VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ДОВІРА,
ПАРТНЕРСТВО»
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.

VІІ. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ –
«ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ»
Удосконалення інженерного облаштування державного кордону. Фортифікаційне
облаштування та всебічне забезпечення місць постійної дислокації підрозділів і місць
несення служби у смузі безпеки вздовж лінії розмежування зони проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі Херсонської області з Автономною
Республікою Крим. Впровадження сучасних підходів до порядку забезпечення органів
і особового складу Держприкордонслужби, забезпечення раціоналізації фінансових
витрат на утримання органів Державної прикордонної служби України.

VІІI. ВЗАЄМОДІЯ З СУСПІЛЬСТВОМ –
«АВТОРИТЕТ, ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ»
Збереження високого авторитету прикордонного відомства 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.

І. ОСНОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК
ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ –
«ГОТОВНІСТЬ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЯ»
Забезпечення готовності до відбиття
збройної агресії проти України, реалізація
Мирного плану Президента України,
посилення рівня безпеки державного
кордону з урахуванням сучасних викликів
і загроз, забезпечення виконання завдань
прикордонного відомства в антитерористичній
операції в східних областях країни та
посиленні обороноздатності держави,
вдосконалення механізмів взаємодії та
координації діяльності військових формувань
і правоохоронних органів держави із захисту
державного кордону.
1. Забезпечити моніторинг, оцінку та прогно
зування розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України з використанням наявних
ресурсів, сучасних технічних засобів та інформаційних технологій шляхом:
– формування дієвої системи моніторингу,
оцінювання і прогнозування, у тому числі програмного моніторингу, з метою вчасного корегування пріоритетів щодо реагування на зміни
обстановки;

– підвищення ефективності моніторингу забезпечення національної безпеки у сфері
безпеки державного кордону для своєчасного
виявлення існуючих і нових типів внутрішніх і
зовнішніх загроз, розробка дієвих заходів щодо
їх запобігання й нейтралізації;
– впровадження міжнародних компонентів
у систему моніторингу й оцінювання;
– проведення інтенсивної підготовки персоналу прикордонного відомства з питань прогнозування та оцінювання.
2. Вдосконалити існуючі механізми управлін
ня органами Держприкордонслужби, взаємодії
та координації діяльності військових формувань і правоохоронних органів із захисту державного кордону, протидії терористичній діяльності в мирний час та під час оборони держави у
воєнний час. Зокрема:
– визначити завдання, роль і місце Державної
прикордонної служби України в частині забез
печення обороноздатності держави на близьку та
середню перспективу;
– оптимізувати діючу структуру та реформу
вати систему управління з запровадженням питань децентралізації, регіонального розвитку
та максимальної передачі функцій на місцевий
рівень, які спрямувати на виконання основних
завдань щодо забезпечення недоторканності
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державного кордону, максимально ефективного забезпечення обороноздатності органів і підрозділів Держприкордонслужби для відбиття
збройних нападів агресора та охорони державного кордону;
– удосконалити:
з урахуванням набутого досвіду та у взаємодії
з Міністерством оборони України, Міністерством
внутрішніх справ України, Генеральним штабом
Збройних Сил України нормативно-правову базу з
питань бойової готовності та мобілізаційної підготовки;
порядок і способи виконання завдань органами
Держприкордонслужби у взаємодії з підрозділами
та частинами Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України вздовж лінії розмежування зони проведення антитерористичної
операції та на адміністративній межі Херсонської області з Автономною Республікою Крим;
механізм залучення до здійснення заходів з
посилення охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України в мирний час відповідно до статей 1, 1-1 Закону України «Про
Збройні Сили України»;
– взяти участь у черговому етапі стратегіч
ного оборонного планування та його реалізації в
Держприкордонслужбі на відповідних рівнях
управління;
– уточнити (опрацювати) документи бойо
вої готовності Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів і підрозділів Держприкордонслужби у зв’язку з
проведенням організаційних заходів;
– забезпечити координацію діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів із захисту державного кордону,
а також діяльності державних органів, що здійснюють різні її види на державному кордоні та у
визначених контрольних пунктах в’їзду/виїзду.
3. Забезпечити виконання комплексу заходів
щодо:
– недопущення проникнення з території Донецької та Луганської областей, яка
контролюється незаконними збройними
формуваннями, в інші регіони України терористичних угруповань, сепаратистів, переміщення зброї, вибухівки, інших засобів терору,
протидії економічній злочинності та іншим
правопорушенням, які мають місце в районі
проведення АТО;
– побудови охорони українсько-росій
ського державного кордону, територій, прилег
лих до районів проведення антитерористичної
операції та Автономної Республіки Крим;
– реалізації Плану заходів Адміністрації
Держприкордонслужби щодо виконання Плану
заходів з реалізації Концепції боротьби з терориз
мом, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11.07.2013 № 547-р.
4. У рамках антитерористичної операції за
безпечити:
– ведення військових, розвідувальних і
оперативно-розшукових заходів з метою забезпечення дій об’єднаних сил АТО;
– здійснення установленим порядком пропуску осіб і транспортних засобів через визначені контрольні пункти в’їзду/виїзду;
– охорону та оборону об’єктів прикордонної інфраструктури й місць дислокації прикордонних підрозділів;
– ведення боротьби з диверсійнорозвідувальними групами.
– проведення визначених режимних заходів у смузі безпеки вздовж лінії розмежу
вання зони проведення антитерористичної
операції;
– обмеження виходу плавзасобів в Азовське
море та його заборону в нічний час.
5. Створити систему нарощування сил і засо
бів Держприкордонслужби, яка забезпечить захист територіальної цілісності держави, надійну
охорону державного кордону та адекватне реагування на збройні конфлікти в прикордонні. З
цією метою:
– ініціювати в установленому законодавством порядку питання щодо збільшення гра
ничної чисельності Держприкордонслужби до 53
тисяч осіб, у т.ч. 45 тисяч військовослужбовців;
– продовжити формування та нарощуван
ня системи резервів у Держприкордонслужбі.
Зокрема:
удосконалити систему готовності мобільних
сил до дій у складі резервів Голови Держприкордонслужби, начальників регіональних управлінь і
органів охорони державного кордону та забезпечити нарощування системи логістики мобільних
підрозділів, уніфікацію й адаптацію її до виконання завдань бойової та правоохоронної сфери;

підвищити рівень практичної підготовки
курсантів, який дасть змогу якісно та ефективно виконувати завдання у разі різкої зміни
обстановки, проведення спільних оперативнопрофілактичних заходів, участі у ліквідації локальних конфліктів і нестандартних ситуацій на
державному кордоні.
впровадити в навчальний процес вивчення питань функціонування органів і підрозділів Держприкордонслужби в умовах їх бойового застосування;
взяти участь у спільних заходах оперативної
підготовки Збройних Сил України з питань участі
Держприкордонслужби в заходах територіальної
оборони держави;
систематизувати та узагальнити позитивний досвід оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Держприкордонслужби в умовах
їх бойового застосування й використовувати цей
досвід під час підготовки персоналу;
планомірно наростити та вдосконалити
навчально-матеріальну базу в органах охорони державного кордону, Національній академії
Держприкордонслужби та навчальних центрах
відповідно до сучасних вимог.

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ –
«АНАЛІЗ, ОЦІНКА, УПРАВЛІННЯ»

забезпечити:
формування п’яти мобільно-бойових прикордонних загонів, які могли б виконувати завдання
на будь-якій ділянці, де виникатиме загроза;
вдосконалення організаційної структури мобільного прикордонного загону «Бортничі»;
створення підрозділів і штатних розрахунків
для виконання функцій інженерного забезпечення,
вогневої підтримки, а також інших завдань із забезпечення захисту державного кордону та участі в антитерористичній операції;
– організувати та забезпечити:
прийом мобілізаційних ресурсів до визначених
органів Держприкордонслужби з метою їх посилення та заміни особового складу призваного за
мобілізацією у 2014 році;
накопичення до визначених норм утримання
матеріально-технічних засобів, в першу чергу речового майна, продовольства, засобів захисту та
їх раціональне використання під час проведення
мобілізаційних заходів.
створення спеціалізованих підрозділів для ведення (протидії) повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів;
проведення планових ротацій підрозділів і особового складу, не знижуючи рівня боєздатності
та порядку виконання поставлених перед Держ
прикордонслужбою завдань.
6. Інженерне облаштування державного кор
дону, місць дислокації прикордонних підрозділів
та їх технічне переоснащення з урахуванням нової
безпекової сфери. Зокрема:
– забезпечити:
утримання в належному стані лінії державного кордону та удосконалення інженерної прикордонної інфраструктури;
утримання в постійній готовності до використання за призначенням озброєння, транспортних засобів, інженерної та спеціальної
техніки, а також технічних засобів охорони державного кордону;
доукомплектування та переоснащення органів охорони державного кордону, в першу чергу
підрозділів, які виконують завдання у смузі безпеки вздовж лінії розмежування зони проведення
антитерористичної операції та на адміністративній межі Херсонської області з Автономною Республікою Крим сучасними технічними
та спеціальними засобами в межах виділеного
бюджетного фінансування, коштів міжнародної
технічної допомоги, інших джерел фінансування
не заборонених законодавством;
своєчасне відновлення озброєння, техніки,
технічних засобів охорони кордону та режимних
об’єктів у разі пошкодження, поповнення втрат і
витрат під час охорони і оборони державного кордону та повсякденної діяльності;
– продовжити заходи з удосконалення систем:
управління силами та засобами інженерного й
технічного забезпечення Держприкордонслужби;
інженерних
загороджень
і
перешкод
уздовж українсько-російського та українськомолдовського державного кордону (придністровський сегмент), а також місць постійної дислокації підрозділів, які виконують завдання у смузі
безпеки вздовж лінії розмежування зони проведення антитерористичної операції та на адміні-

стративній межі Херсонської області з Автономною Республікою Крим;
візуального й технічного спостереження;
обслуговування та ремонту транспортних
засобів і спеціальної техніки;
– здійснити фортифікаційне облаштування
місць постійної дислокації підрозділів та місць
несення служби прикордонними нарядами у
смузі безпеки вздовж лінії розмежування зони
проведення антитерористичної операції та на
адміністративній межі Херсонської області з
Автономною Республікою Крим.
7. Вжити заходів щодо докорінного поліпшення патріотичного виховання прикордонників, формування позитивного ставлення до
виконання конституційного обов’язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військо
вої служби та відомчої освіти. Зокрема:
– забезпечити:
створення системи морально-психологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності
органів і підрозділів охорони кордону в умовах їх
бойового застосування;
формування й реалізацію програми соціальнопсихологічної реабілітації, психологічної та індивідуальної допомоги військовослужбовцям Держ
прикордонслужби і членам їхніх родин;
– впровадити сучасні підходи підготовки
особового складу з нарощенням практичної
складової з урахуванням досвіду бойового застосування прикордонних підрозділів з метою
подальшого інтегрування у загальнодержавну
систему підготовки фахівців правоохоронних
органів і військових формувань. Зокрема:
продовжити удосконалення системи підготовки оперативно-бойових прикордонних комендатур, резервів і мобільних сил з метою забезпечення їх готовності до дій в умовах різкої зміни
обстановки, протидії незаконній діяльності на
державному кордоні військових груп та незаконних збройних формувань;

Розвиток системи інформаційноаналітичного забезпечення оперативнослужбової та управлінської діяльності.
Ідентифікація та оцінка загроз прикордонній
безпеці, аналіз і профілювання ризиків.
Розроблення стратегії розвитку Державної
прикордонної служби України.
З питань стратегічного планування
реформування та розвитку
Держприкордонслужби
1. Розробити стратегію розвитку Держприкордонслужби.
2. Здійснити супроводження програм розвитку Держприкордонслужби щодо реалізації:
– Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року;
– Концепції інтегрованого управління кордонами;
– Національного плану дій з виконання
Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України;
– Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року.
3. Забезпечити участь в опрацюванні нор
мативно-правових актів з реалізації державної політики щодо реформування та розвитку
Держприкордонслужби.
З питань обміну статистичною
і аналітичною інформацією та аналізу ризиків
1. Удосконалити існуючі механізми обміну відкритою статистичною та аналітичною
інформацією з прикордонними відомствами
суміжних держав, проведення спільного аналізу загроз на державному кордоні відповідно до
досягнутих домовленостей.
2. Забезпечити нормативне врегулювання
порядку обміну інформацією між Адміністрацією Держприкордонслужби та Генеральним
інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії.
3. Організувати та забезпечити діяльність
віртуального контактного аналітичного центру
з питань обміну даними між суб’єктами інтегрованого управління кордонами.
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4. Провести:
– спільний аналіз загроз прикордонній безпеці з прикордонними відомствами суміжних
держав;
– заходи з підвищення рівня профілювання
ризиків на територіальному та місцевому рівнях.
5. Продовжити:
– нарощування можливостей системи аналізу ризиків шляхом співробітництва в рамках
мережі аналізу ризиків східних кордонів (Eastern
Borders Risk Analysis Network (EB-RAN);
– заходи з підвищення фахового рівня особового складу підрозділів аналізу ризиків.
З питань інформаційно-аналітичного
забезпечення
1. Організувати проведення періодичних
(тематичних) статистичних досліджень. З метою поліпшення цієї роботи:
– продовжити вивчення досвіду і методик
проведення статистичних досліджень прикордонними відомствами суміжних країн – членів
ЄС, Агенції FRONTEX, Місії EUBAM та МОМ
в Україні, а також можливостей запровадження
спільних статистичних досліджень;
– надати практичну допомогу регіональним та
територіальним інформаційно-аналітичним підрозділам у проведенні статистичних досліджень.
2. Забезпечити уніфікацію та підтримання
в актуальному стані інформаційно-довідкових
і аналітичних матеріалів у Державній прикордонній службі України за напрямами діяльності
на всіх рівнях управління:

–
вивчити
варіанти
інформаційнодовідкових та аналітичних матеріалів для загального користування з основних питань
оперативно-службової діяльності, які опрацьовуються структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, регіональними
управліннями та органами охорони державного
кордону;
– затвердити типові вимоги щодо підготовки інформаційно-довідкових і аналітичних
матеріалів, які опрацьовуються у Держприкордонслужбі;
– запровадити експертну оцінку довідкових, аналітичних і позиційних матеріалів, розроблених структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, регіональними
управліннями та органами охорони державного
кордону;
– розробити та затвердити критерії оцінки якості інформації, яка надається для керів
ництва Держприкордонслужби;
– сформувати електронні бібліотеки довідкової, аналітичної та позиційної інформації,
організувати контроль за підтриманням їх в актуальному стані.
3. Розробити інформаційно-аналітичні та
статистичні бюлетені з питань оперативнослужбової діяльності та перспектив розвитку
Держприкордонслужби.
4. Забезпечити подальший розвиток і модернізацію ІТС «ГАРТ-5».
5. Провести дослідну експлуатацію окремого програмного комплексу «Статистична інформація» та ввести його в експлуатацію.
З питань удосконалення системи управління,
реагування на зміни в обстановці
1. Продовжити:
– нарощування ефективності системи
управління службою, оперативного реагування
на зміни в обстановці в умовах дії особливого
періоду;

– удосконалення системи висвітлення надводної обстановки та контролю за використанням сил Морської охорони;
– підвищення ефективності системи постійного контролю за використанням прикордонної авіації, забезпечення надійного
взаємозв’язку з центрами управління службою
та оперативного реагування на результати
повітряного патрулювання;
– нарощування можливостей системи
відеоконтролю за пунктами пропуску, підступами до них та окремими ділянками кордону.
2. Посилити роль і значимість вертикалі
центрів управління службою, розширити пов
новаження чергових змін щодо забезпечення
контролю за службою й реагування на зміни в
обстановці.
3. Забезпечити:
– ефективне функціонування механізму
кадрового відбору, підготовки особового складу
та комплектування вертикалі центрів управління службою, підвищити дієвість мотивації до
залучення в центри управління службою найкращого персоналу, створення умов для їх подальшого кар’єрного зростання;
– подальший розвиток автоматизації
процесів управління службою та реагування
на ситуації, застосовування інновацій при
дооблаштуванні ЦУС як сучасних пунктів
управління, нарощування їх технічних можливостей для автоматизованого моніторингу
обстановки й контролю за використанням
сил і засобів.

З питань розвитку
інформаційного забезпечення
1. Продовжити удосконалення:
а) системи управління органами та підрозділами Держприкордонслужби шляхом програмного та технічного переоснащення центрів
управління службою по всій вертикалі служби.
З цією метою:
– удосконалити програмне забезпечення та
функціонування інформаційних (автоматизованих) систем шляхом:
уведення в промислову експлуатацію підсистем «Оперативні повідомлення та «Реєстрація
подій і 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 загонів Морської охорони з відображенням у підсистемі «Контроль несення
служби прикордонними нарядами»;
– завершити заходи щодо технічного переоснащення центрів управління службою на
морській ділянці державного кордону;
– продовжити забезпечення окремих
бойових прикордонних комендатур, мобільних підрозділів сучасними терміналами зв’язку
та позиціювання й інтеграції до підсистеми
«Контроль несення служби прикордонними
нарядами»;
б) телекомунікаційної та інформаційнотелекомунікаційної мереж шляхом:
– подальшого розгортання цифрових каналів до оперативно-військових відділів і відділів
прикордонної служби на найбільш активних ділянках протиправної діяльності;
– заміни аналогового парку УКХ радіостанцій на сучасні радіозасоби стандартів цифрового
УКХ – радіозв’язку (DMR, ТЕТRА або АРСО-

25) та розгортання підсистеми УКХ радіозв’язку
з проведенням її подальшої інтеграції в інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему
Держприкордонслужби;
– модернізації центральної підсистеми системи «Гарт» сучасним серверним обладнанням
та відповідним програмним забезпеченням;
– подальшого запровадження та забезпечення у пунктах пропуску через державний
кордон підсистем з функціями обробки інформації про громадян, які перетинають державний кордон, та їхніх паспортних документів
з використанням електронних носіїв інформації, у тому числі з функцією біометричного контролю у складі програмно-технічного
комплексу
автоматизації
прикордонного
контролю «Гарт-1/П»;
в) системи захисту інформації. З цією метою:
– організувати розгортання спеціальної телекомунікаційної системи шифр «СТС-Д» для
криптографічного захисту службової інформації (гриф обмеження доступу «Для службового користування») в Азово-Чорноморському
регіональному управлінні та підпорядкованих
йому органах до відділів прикордонної служби
включно;
– увести в експлуатацію засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації (персональних даних) в інформаційнотелекомунікаційній мережі прикордонного
контролю «Гарт-1»;
– розгорнути в органах Держприкордонслужби засоби криптографічного захисту інформації та захищені голосові шлюзи вітчизняного виробництва;
– забезпечити необхідний рівень захисту від несанкціонованого доступу до
інформаційно-телекомунікаційних
систем,
дотримання особовим складом встановлених правил обліку, видачі, вилучення логінів
і управління паролями на серверах і автоматизованих робочих місцях інформаційнотелекомунікаційної системи «Гарт».
2. Забезпечити:
– системний контроль за станом виконання органами охорони державного кордону доручень уповноважених державних органів, а
також судових рішень щодо тимчасового обмеження осіб у праві виїзду з України чи заборони
в’їзду в Україну шляхом введення в промислову
експлуатацію підсистеми «Виконання доручень
правоохоронних органів» з відображенням інформації на всіх рівнях управління;
– ефективне функціонування служби
«Довіра»;
– розгортання відомчої системи елек
тронного документообігу та інтеграції її до системи електронної взаємодії органів виконавчої
влади.

ІІІ. СЛУЖБА –
«АДЕКВАТНІСТЬ ЗАГРОЗАМ І ЗАКОННІСТЬ ДІЙ»
Побудова системи охорони та захисту
державного кордону з урахуванням сучасних
викликів і загроз. Оптимальне використання
наявних ресурсів. Удосконалення управлінської
діяльності органів і підрозділів охорони
державного кордону.
З питань прикордонної служби
1. Впровадити диференційований підхід до побудови охорони державного кордону на ділянках
державного кордону з різною соціально-політичною
та оперативною обстановкою. З цією метою:

– опрацювати нові підходи до формування моделей оперативно-службової діяльності
підрозділів охорони державного кордону з урахуванням соціально-політичної обстановки в
прикордонні;
– оптимізувати та надалі розвивати систему моніторингу державного кордону і управління службою на різних ділянках державного
кордону;
– сформувати нові елементи моделі службової діяльності дільничних інспекторів, адекватні сучасним викликам і загрозам на державному кордоні.
2. Нормативно врегулювати основи та форми дій прикордонних підрозділів, задіяних в
оперативно-службовій діяльності згідно з умовами, в яких вони виконують завдання. З цією
метою:
– опрацювати зміни до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.07.1997 №
1147, щодо удосконалення порядку обліку, тримання, плавання та пересування маломірних суден у територіальному морі та внутрішніх водах
України, а також порядку в`їзду і перебування
осіб у контрольованих прикордонних районах;
– внести зміни до відомчих актів, що рег
ламентують порядок організації охорони державного кордону та здійснення прикордонної
служби з урахуванням обстановки на ділянках
органів охорони державного кордону;
– розробити міжвідомчий нормативноправовий акт, який регламентує порядок взає
модії підрозділів Держприкордонслужби з підрозділами Державної фіскальної служби під час
виконання службових завдань поза пунктами
пропуску через державний кордон.
3. Розширити співпрацю в рамках розвитку
системи інтегрованого управління кордону та
забезпечити подальше нарощування технічної
складової прикордонної служби. З цією метою:
– продовжити:
розвиток та удосконалення спільних заходів з охорони і захисту національних інтересів
України на державному кордоні правоохоронними
відомствами, взаємодіючими структурами та
прикордонними відомствами суміжних держав,
вивчення їх досвіду використання новітніх прикордонних технологій;
роботу з удосконалення системи контролю
стану державного кордону шляхом поєднання
прикордонної служби із заходами його інженернотехнічного облаштування.
4. Забезпечити поглиблення спектра суспільного контролю та більш широкого залучення громадськості до охорони державного кордону. З цією метою:
– внести зміни до окремих положень Закону України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону»;

– виробити підходи до стимулювання окремих категорій особового складу Держприкордонслужби до роботи з громадськими формуваннями;
– створити умови залучення членів громадських формувань в контрольних пунктах
в`їзду-виїзду (в пунктах пропуску через державний кордон) з метою посилення громадського
контролю за законністю дій особового складу
підрозділів охорони державного кордону під
час виконання службових завдань;
– продовжити спільні з іншими заінтере
сованими органами державної влади заходи
щодо активізації участі громадських формувань
з охорони державного кордону у забезпеченні
правопорядку в прикордонних районах.
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ДОРОГОВКАЗ

З питань прикордонного контролю
1. Забезпечення міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва з питань
прикордонного контролю:
на кордоні з ЄС:
– реалізація заходів Дорожньої карти організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами-членами ЄС;
на українсько-російському кордоні:
– продовжити заходи із запровадження
спільного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон «Дякове – Куйбишево», «Ізварине – Донецьк», «Успенка – Матвєєв Курган» на території Російської Федерації;
на українсько-молдовському кордоні:
– взяти участь в опрацюванні проекту
Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Молдова про співробітництво при здійсненні спільного контролю осіб,
транспортних засобів і товарів на українськомолдовському державному кордоні;
– продовжити роботу з підготовки до здійснення спільного контролю у пункті пропуску
через державний кордон «Маяки – Паланка –
Удобне» на території Республіки Молдова.
2. Удосконалення нормативної бази з питань прикордонного контролю та пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів. З цією метою:
– розробити та запровадити Порядок дій
уповноважених службових осіб Держприкордонслужби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон осіб, стосовно
яких надано доручення, та порядок взаємодії
органів охорони державного кордону з упов
новаженими державними органами, які надали доручення;
– розробити та затвердити форми нормативного акта (рішення) щодо відмови громадянам у
в’їзді-виїзді з/до тимчасово окупованої території;
– затвердити форми штампа «Тимчасово
окупована територія» для проставлення його у
дозволі іноземцям та особам без громадянства
на право в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану
територію.
3. Нарощування технологічних інновацій
прикордонного контролю. З цією метою:
– запровадити у пунктах пропуску через державний кордон підсистем з функціями обробки
інформації про осіб, які перетинають державний
кордон, та їхніх паспортних документів з використанням електронних носіїв інформації, у т.ч.
числі з функцією біометричного контролю;
– розробити та запровадити Систему автоматизованої ідентифікації іноземців та осіб без
громадянства, яким раніше вже було відмовлено у праві в’їзду в Україну у визначених пунктах
пропуску;
– удосконалити роботу щодо застосування
Порядку попереднього інформування про пасажирів у пунктах пропуску для повітряного,
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 принципами системи управління
рухом транспортних засобів та «єдиного вікна»;
– продовжити практичне застосування європейських методик та програмних продуктів
під час огляду автотранспортних засобів з метою виявлення серед них викрадених;
– удосконалити системи:
реєстрації іноземців у пунктах пропуску через
державний кордон для залізничного сполучення;
перевірки паспортних документів (з урахуванням запровадження біометричного контролю);

– продовжити проведення курсів підготовки спеціалістів з поглибленої перевірки документів.
4. Удосконалити організаційну структуру
підрозділів за вертикаллю прикордонного
контролю. З цією метою:
– створити у відділах прикордонної служби органів охорони державного кордону типу
«А» і «Б» відділеня спеціалістів прикордонного
контролю (шляхом заміни посади «інспектор
прикордонної служби» на посаду «інспектор
паспортного контролю»);
– переформатувати підрозділи з протидії
наркотрафіку в спеціальні підрозділи прикордонного контролю з перевірки документів та
оглядової роботи;
– створити інформаційно-сервісні центри
в основних міжнародних аеропортах України.
5. Забезпечити подальший розвиток кон
трольних пунктів в’їзду-виїзду. З цією метою:
– удосконалити контрольні операції та діяльність контрольних пунктів в’їзду-виїзду у
смузі безпеки вздовж лінії розмежування зони
проведення антитерористичної операції та на
адміністративній межі Херсонської області з
Автономною Республікою Крим
– розгорнути нові контрольні пункти
в’їзду-виїзду на окремих напрямках;
– забезпечити:
подальший розвиток технічного оснащення
контрольних пунктів в’їзду-виїзду;
інженерне облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду відповідно до затверджених
методичних рекомендацій з організації служби у
смузі безпеки.
6. Продовжити удосконалення системи
культури прикордонного контролю та вимогливості до посадових осіб за дотриманням особовим складом відомчих стандартів, а саме:
– удосконалити:
положення відомчих стандартів культури
прикордонного контролю з урахуванням реальної
обстановки, яка складається на ділянці державного кордону;
систему інформаційного забезпечення громадян з питань прикордонного контролю з метою
запобігання корупційним правопорушенням;
– забезпечити постійний моніторинг дотримання культури прикордонного контролю
під час пропуску осіб та транспортних засобів;
– організувати залучення громадських
організацій до контролю за дотриманням особовим складом стандартів прикордонного
контролю;
– забезпечити супроводження розробки та
запровадження установчих документів з питань
функціонування групи моніторингу відомчих
стандартів прикордонного контролю.
З питань застосування сил Морської охорони
1. Внести зміни до чинних та опрацювати
нові організаційно-розпорядчі документи з питань організації прикордонної служби. З цією
метою:
– переопрацювати:
«Порадник зі служби Морської охорони Державної прикордонної служби України» (ПС МО-99);
«Тимчасове положення про визначення ступенів готовності до походу та норм утримання
кораблів Морських сил»;
«Методику підготовки загонів Морської охорони прикордонної служби України»;
– розробити інструкції:
про порядок взаємного обміну інформацією
про морську обстановку між структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади,
що здійснюють свою діяльність на морі;
з професійної підготовки;

– внести зміни та доповнення до:
основних програмно-методичних документів
щодо підготовки особового складу усіх проектів
кораблів, катерів, суден забезпечення і загонів
Морської охорони Держприкордонслужби з урахуванням ведення бойових дій та боротьби за живучість при отриманні бойових пошкоджень;
Інструкції з підготовки, проведення, оцінки
артилерійських стрільб кораблів і катерів Морської охорони Державної прикордонної служби
України з урахуванням застосування артилерійських установок ПТ-76, автоматів 2М-3М,
РСЗВ БМ-14-17;
Правил підготовки до боротьби за живучість
прикордонних кораблів (ППБЖ-ПК-99) щодо організації та тактики дій при боротьбі з бойовими
пошкодженнями корабля, катера;
документів з технічного забезпечення
корабельно-катерного складу Морської охорони.
2. Удосконалити організаційну структуру та
управлінську діяльність Морської охорони:
– оптимізувати організаційну структуру
управлінської вертикалі Морської охорони;
– упорядкувати діяльність відділів Морської охорони штабів регіональних управлінь;
– опрацювати пропозиції щодо підпорядковування діючих та розгортання нових підрозділів Морської охорони.
3. Удосконалити систему підготовки особового складу Морської охорони:
– організувати підготовку офіцерських
кадрів для підрозділів Морської охорони у вищих навчальних закладах інших міністерств і
відомств України;
– нарощувати матеріально-технічну базу
підготовки молодших спеціалістів в Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні Морської охорони;
– внести доповнення до програм підготовки морських спеціалістів з метою підготовки до
ведення бойових дій.
4. Забезпечити оновлення та переозбро
єння, підтримання технічної готовності, проведення ремонтів, а також базування корабельнокатерного складу. З цією метою:
– продовжити виконання Програми кораблебудування на період до 2020 року з визначенням нових пріоритетів по тактикотехнічних
та
бойових
характеристиках
кораблів і катерів;
– здійснити модернізацію озброєння та захисту діючого корабельно-катерного складу;
– удосконалити систему базування кора
бельно-катерного складу, його захисту та всебічного забезпечення.
З питань розвитку
прикордонної авіації
1. Забезпечити постійну технічну готовність
існуючої авіаційної техніки, привести до справного стану 100% наявної штатної авіаційної
техніки, провести регламентні роботи літаків,
вертольотів, забезпечити проведення капітального ремонту двох вертольотів Мі-8 СМВ з модернізацією у профіль Мі-8 МСБ .
2. Модернізувати парк авіаційної техніки та
оснащення літаків і вертольотів сучасними технічними засобами, встановити на всі літальні
апарати засоби активного і пасивного захисту
від ураження стрілецькою зброєю та ПЗРК.
3. Опрацювати питання створення норма
тивно-правової бази щодо використання безпілотних літальних апаратів в охороні державного
кордону. Продовжити вивчення зразків комплексів безпілотних літальних апаратів перспективних для охорони державного кордону.
4. Удосконалити систему повітряного моніторингу державного кордону, виключної (морської) економічної зони та територіального
моря, в тому числі за рахунок впровадження
безпілотних авіаційних комплексів.

5. Продовжити:
– оновлення парку авіаційної техніки, впровадити в охорону державного кордону безпілотні
авіаційні комплекси різних класів;
– роботу з подальшого удосконалення супутникової системи контролю застосування авіації
«АВІАТРЕКІНГ ГАРТ-16», організувати роботу у
співпраці з підприємством – розробником літаків
DА 42 М-NG щодо збільшення злітної ваги літака;
– відпрацювання нормативно-правової бази
з питань удосконалення системи управління та
організації оперативно-службової діяльності з
урахуванням використання нової сучасної економічної функціональної патрульної авіації і внести
необхідні зміни та доповнення до чинних нормативних документів;
– роботу щодо укомплектування авіаційних
ескадрилій фахівцями льотного та інженернотехнічного складу. Постійно утримувати по два
підготовлених льотних екіпажі на кожен літальний апарат легкого класу та по одному підготовленому льотному екіпажу на кожен справний літальний апарат середнього класу.
З кінологічних питань
1. Продовжити розбудову сучасної ефективної кінологічної служби, яка відповідає нинішнім
умовам охорони та захисту державного кордону
України. З цією метою:
– впровадити:
сучасні методики підготовки фахівців і дресирування собак;
тактичні прийоми і способи використання
службових собак в охороні й захисті державного
кордону;
– широко застосовувати службових собак
у заходах з припинення діяльності незаконних
збройних формувань, для розшуку та виявлення
вибухово-небезпечних предметів у місцях несення служби прикордонних нарядів, нелегальних
мігрантів, наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також забезпечення
власної безпеки прикордонників.
2. Забезпечити ефективне функціонування
структурних кінологічних підрозділів Держприкордонслужби. Підвищити результативність використання службових собак в охороні та захисті
державного кордону з урахуванням існуючих загроз і ризиків у сфері прикордонної безпеки.
3. Закріпити існуючі сприятливі умови позитивної мотивації проходження служби на посадах кінологів і продовжити запровадження нових
підходів до кар’єрного зростання кінологічних
фахівців.
4. Удосконалити систему підготовки кінологів
та дресирування службових собак у Національній
академії, Кінологічному навчальному центрі, органах охорони державного кордону та забезпечення.
5. Продовжити:
роботу щодо удосконалення матеріальнотехнічного забезпечення кінологічної діяльності;
співпрацю з кінологічними службами правоохоронних органів і громадських кінологічних
об’єднань України та інших держав.
З питань організації повсякденної діяльності
1. Запровадити диференційні підходи щодо
поліпшення якості контролю за організацією
служби добових нарядів в органах Держприкордонслужби.
2. Нарощувати технічну складову системи
безпеки об’єктів органів Держприкордонслужби
на основі новітніх засобів об’єктової охорони.
3. Удосконалити систему:
– підготовки добових нарядів до несення
служби з метою забезпечення готовності до дій
при виникненні нестандартних ситуацій;
– організації вартової служби в Держприкордонслужбі щодо забезпечення правових засад
організації несення служби підрозділами воєнізованої охорони.
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5. Продовжити організацію взаємодії з підрозділами, які здійснюють боротьбу з корупцією в прикордонних відомствах суміжних з
Україною держав.
З питань роботи з особовим складом
1. Продовжити заходи щодо реалізації системи морального та матеріального стимулювання військовослужбовців за зразкове виконання
покладених завдань, розширення співробітництва з ветеранськими, іншими громадськими
організаціями, органами державної влади та
органами місцевого самоврядування з питань
допомоги у розв’язанні соціальних проблем.
2. Удосконалити систему інформаційнопропагандистського забезпечення (ідеологічної
роботи), спрямованої на популяризацію героїчної професії захисника кордону, особистості прикордонника, створення позитивного соціальнополітичного клімату у військових колективах у
місцях дислокації прикордонних підрозділів.
3. Завершити роботу над створенням комплексної Програми морально-психологічної
підготовки, формування патріотизму та професійної надійності курсантів (слухачів) Націо
нальної академії та навчальних центрів Держ
прикордонслужби.

IV. ОСОБОВИЙ СКЛАД –
«ПАТРІОТИЗМ, БОЄЗДАТНІСТЬ, ЗАХИЩЕНІСТЬ,
ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ»
Реалізація завдань, визначених
Президентом України, щодо очищення
влади, запобігання корупційним проявам,
забезпечення правопорядку. Удосконалення
системи підготовки та роботи з особовим
складом. Забезпечення моральнопсихологічної готовності особового
складу до виконання покладених завдань,
формування та розвиток у нього патріотизму,
відповідальності та інших професійно
важливих якостей. Забезпечення соціального
захисту військовослужбовців, ветеранів
і членів їхніх сімей, а також працівників
Держприкордонслужби.
З питань реалізації завдань, визначених
Президентом України, щодо очищення влади,
боротьби з корупційними проявами, забезпечення
правопорядку серед особового складу
1. Здійснити комплекс практичних заходів щодо оновлення прикордонних колективів
відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».
2. Організувати заходи щодо розвитку в
особового складу нетерпимості до корупційних
проявів та професійної доброчесності через поширення в органах, підрозділах охорони державного кордону інформації про корупцію та
її наслідки, запровадження для підготовки всіх
категорій курсантів, слухачів і студентів антикорупційної навчальної дисципліни.
3. Відпрацювати методики роботи посадових осіб щодо моніторингу та аналізу чинників,
які негативно впливають на рівень правопорушень, дисципліни та морально-психологічний
стан особового складу. Визначити та реалізувати заходи із запобігання (усунення) впливу негативних чинників на особовий склад.
4. Скоординувати роботу із взаємодіючими
правоохоронними органами з питань профілактики правопорушень, характерних під час
виконання завдань особливого періоду.
5. Удосконалити систему професійної мотивації, яка включатиме розробку гнучкої,
зрозумілої та прозорої системи стимулювання
(преміювання) особового складу за конкретні
результати професійної (бойової) діяльності.
З питань забезпечення правопорядку
і запобігання корупції
1. Провести комплекс заходів щодо ефективної реалізації завдань, визначених Законом
України «Про запобігання корупції», удосконалення ролі й ефективності Держприкордонслужби в протидії корупції на державному кордоні.
2. Розробити Програму щодо запобігання корупції в Державній прикордонній службі
України з метою реалізації Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014–2017 роки.
3. Провести заходи з підвищення освітнього рівня та удосконалення професійної майстерності особового складу підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки.
4. Забезпечити належний рівень координації заходів власної безпеки та заходів щодо
недопущення втягування військовослужбовців
і працівників Держприкордонслужби у протиправну діяльність.

З питань кадрового забезпечення
1. Удосконалити систему управління особовим складом шляхом делегування керівникам
нижчого рівня повноважень щодо призначення
на посади осіб офіцерського складу.
2. Розпочати модернізацію системи добору
молодшого персоналу для служби за контрактом
на основі територіального принципу комплектування. Удосконалити механізми комплектування
вузькопрофільними спеціалістами та фахівцями.
3. Забезпечити планові та реалізовувати
локальні заходи кадрового забезпечення запобігання корупції у відомстві, адекватно реагувати на корупційні загрози та правопорушення в
кадровій роботі.
З питань поліпшення соціального захисту, умов
службового зростання, діяльності та побуту
прикордонників
1. Продовжити:
– підготовку матеріалів щодо видачі відповідних посвідчень учасникам антитерористичної операції;
– 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. Провести диспансеризацію особового
складу та ветеранів-прикордонників.
3. Розпочати функціонування:
– лікувального корпусу № 4 «Водолікарня»
Клінічного санаторію «Аркадія» м. Одеса;
– відділення неврозів Центрального клінічного госпіталю м. Київ.
4. Завершити у рамках реалізації програми
транскордонного співробітництва «Польща–
Білорусь–Україна» реконструкцію містечок
прикордонних підрозділів впс «Павловичі» і
впс «Коритниця» Львівського прикордонного
загону, впс «Сянки» Мостиського прикордонного загону, впс «Грабове», ППр «Новоугрузьке» Луцького прикордонного загону.
5. Здійснити будівництво, реконструкцію
та капітальний ремонт об’єктів житлового й
спеціального призначення в межах виділених
бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.

6. Реалізувати договори спільної забудови
земельних ділянок житлом, у т.ч. завершити будівництво:
– 80-квартирного житлового будинку в
м. Чернівці на вул. Герцена, 2-а (Чорноморська);
– 81-квартирного житлового будинку в
м. Луцьку на вул. Стрілецькій, 6 (Арцеулова).

V. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ –
«ЗАКОННІСТЬ, ГУМАННІСТЬ,
ПРАВОВА КУЛЬТУРА»
Забезпечення законності дій особового
складу, 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
Держприкордонслужби
1. Забезпечити:
– безумовне виконання особовим складом
законів України, інших нормативно-правових
актів у сфері національної безпеки і оборони та
правоохоронної діяльності;
– супроводження у комітетах Верховної
Ради України законопроектів, внесених народними депутатами та які зачіпають інтереси
Держприкордонслужби.
2. Продовжити:
– удосконалення законодавства, що регулює питання оперативно-службової діяльності
органів Держприкордонслужби;
– підготовку та супроводження проектів міжнародних угод щодо запровадження
спільного несення служби (патрулювання,
прикордонний контроль) та функціонування
контактних пунктів на кордоні з суміжними
державами;
– супроводження проектів міжнародних
угод про реадмісію осіб.
3. Взяти участь у вдосконаленні законодавства про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.
З питань
оперативно-розшукової діяльності
1. Забезпечити ефективну роботу опера
тивно-розшукових підрозділів уздовж лінії
розмежування зони проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі
Херсонської області з Автономною Республікою Крим. Активізувати проведення заходів
щодо використання конфіденційного співробітництва.
2. Зосередити зусилля щодо документування протиправної діяльності та притягнення до юридичної відповідальності всіх встановлених членів транскордонних злочинних
угруповань. Пріоритетним напрямком вважати протидію протиправній діяльності, відповідальність за яку передбачена ст.ст. 149, 201,
258. 305, 332, 332-1 Кримінального кодексу
України.
3. Розвивати діяльність оперативнорозшукових підрозділів органів охорони
державного кордону в напрямку нарощення
зусиль щодо здійснення негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого,
прокурора.

4. Удосконалити інформаційно-аналітичну
складову оперативно-розшукової діяльності
щодо нарощення інформаційних масивів захищеного оперативного обліку та інформаційнопошукових баз даних оперативних підрозділів.
5. Здійснити заходи щодо розвитку відом
чих підрозділів оперативно-технічних заходів
та оперативного документування, забезпечити
їх ефективне застосування.
6. Вжити заходів щодо поліпшення взаємодії з правоохоронними органами України та суміжних держав у напрямі спільного проведення
заходів з припинення організованої злочинної
діяльності на державному кордоні.
7. Посилити фахову підготовку особового
складу та профілактичну роботу щодо недопущення втягування оперативного складу в протиправну діяльність.
З питань адміністративного провадження та
забезпечення прав і свобод людини під час
реалізації правозастосовних функцій
1. Забезпечити:
– законність у діях особового складу та дотримання прав і свобод людини під час виконання органами охорони державного кордону
правозастосовних функцій;
– ефективне та своєчасне реагування на
зміни в законодавстві про державний кордон,
у т.ч. щодо виконання завдань уздовж лінії
розмежування між силами антитерористичної
операції і незаконними збройними формуваннями, в частині, що стосується здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення за компетенцією;
– реалізацію міжнародних зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, щодо ефективного
виконання угод про реадмісію.

2. Вжити організаційних і практичних заходів:
– спрямованих на реалізацію адміні
стративно-юрисдикційних повноважень, наданих Держприкордонслужбі законодавством під
час виконання завдань із захисту державного
кордону та лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України;
– щодо запобігання (профілактики) адміністративним правопорушенням у контрольованих прикордонних районах, у пунктах пропуску через державний кордон і в контрольних
пунктах в’їзду-виїзду;
– щодо забезпечення виконання та зарахування до Державного бюджету України сум
штрафів, накладених на правопорушників упов
новаженими особами Держприкордонслужби у
порядку та терміни, визначені законодавством.
3. Опрацювати проекти:
– міжвідомчого наказу МВС та Мінфіну
«Про внесення змін до наказу МВС та Міндоходів від 03.10.2013 № 942/525» у зв’язку з реорганізацією Міндоходів;
– міжвідомчого наказу МВС та СБУ «Про
внесення змін до наказу МВС, Адміністрації
Держприкордонслужби та СБУ від 23.04.2014
№ 353/271/150» щодо порядку інформування уповноважених органів про фактичне
виконання примусових повернень іноземцівправопорушників.
4. Продовжити заходи щодо приведення
відомчої системи тримання затриманих осіб до
міжнародних стандартів та визначених вимог, у
т.ч. із застосуванням міжнародно-технічної допомоги.
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ДОРОГОВКАЗ
VІ. МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО –
«ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ДОВІРА, ПАРТНЕРСТВО»
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 держав,
активне втілення спільних форм охорони
кордону. Залучення міжнародної технічної
допомоги. Практична реалізація програм
секторальної політики управління кордоном,
транскордонного співробітництва та
міжнародних проектів.

3. Удосконалити роботу контактних пунктів
та розширення їх мережі.
З питань європейської інтеграції
1. Забезпечити:
– реалізацію за компетенцією відомства
заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, Пріоритетних завдань Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Національного плану дій щодо реалізації Плану
лібералізації ЄС візового режиму для України;
– імплементацію дорожньої карти з організації спільної оперативної охорони державного
кордону з державами-членами Європейського
Союзу – Республікою Польща, Словацькою
Республікою, Румунією та Угорщиною, а також
з Республікою Молдова;

– виконання Плану заходів щодо реалізації
Концепції інтегрованого управління кордонами
та посилення потенціалу Держприкордонслужби;
– на забезпечення виконання Держприкордонслужбою специфічних завдань в умовах
надзвичайного стану.
2. Провести заходи щодо реалізації:
– програми бюджетної підтримки у рамках
Європейського інструменту сусідства та партнерства, проектів у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»;
– проектів транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна», «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна», «Румунія – Молдова – Україна»;
– спільних з Урядом США проектів у сфері запобігання загрозам розповсюдження зброї
масового ураження та інституційної розбудови
прикордонного відомства.

VІІ. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ –
«ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ»
Удосконалення інженерного
облаштування державного кордону.
Фортифікаційне облаштування та всебічне
забезпечення місць постійної дислокації
підрозділів і місць несення служби у смузі
безпеки вздовж лінії розмежування зони
проведення антитерористичної операції та
на адміністративній межі Херсонської області
з Автономною Республікою Крим. Перехід
до нової системи логістичного забезпечення
органів Держприкордонслужби відповідно до
стандартів НАТО.

З питань договірно-правового оформлення
державного кордону
1. Забезпечити:
– виконання за компетенцією Держприкордонслужби завдань щодо договірно-правового
оформлення державного кордону України;
– виконання заходів зі спільної перевірки українсько-румунського державного кордону та робіт за планами спільних комісій з
перевірки (огляду) проходження українськословацького, українсько-угорського та україн
сько-польського державних кордонів.
2. Взяти участь у:
– роботі спільних міждержавних комісій з
питань демаркації державного кордону;
– переговорах з визначення точки стику
державних кордонів України, Республіки Білорусь та Російської Федерації, південної та північної точок стику державних кордонів України, Республіки Молдова та Румунії;
– переговорному процесі щодо укладення
договору про режим українсько-молдовського
державного кордону, співробітництво та взає
модопомогу з прикордонних питань.
З питань діяльності прикордонних представників
1. Забезпечити:
– виконання міжнародних зобов’язань щодо
підтримання режиму державного кордону та діяльності прикордонних представників України;
– реалізацію функцій і повноважень, визначених законами України «Про державний
кордон України» та «Про Державну прикордонну службу України» з питань здійснення
прикордонно-представницької роботи.
2. Удосконалити заходи 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.
З питань прикордонного співробітництва
1. Забезпечити:
– подальший розвиток нормативноправової бази співробітництва з прикордонних
питань;
– виконання планів розвитку співробітництва з прикордонними службами суміжних
держав, удосконалення обміну інформацією та
спільного аналізу загроз прикордонній безпеці;
– проведення спільних з прикордонними службами суміжних країн операцій та
оперативно-профілактичних заходів з протидії
протиправній діяльності на державному кордоні.
2. Продовжити заходи із запровадження
спільного з прикордонними службами суміжних держав моніторингу (патрулювання) спільного кордону.

– подальший розвиток співробітництва з:
Європейською Агенцією з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах
держав-членів ЄС FRONTEX, виконання заходів
Плану співробітництва з FRONTEX на 2013 –
2015 роки;
Консультативною Місією (EUAM) в рамках
Угоди між Україною та ЄС щодо статусу Консультативної Місії ЄС з реформування сектору
цивільної безпеки України;
– 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;
– вивчення і використання найкращого досвіду в сфері інтегрованого управління кордоном,
розвиток контактів з навчальними закладами
прикордонних відомств країн ЄС з питань впровадження досвіду підготовки особового складу.
2. Удосконалити співробітництво з інституціями ЄС та прикордонними відомствами країнчленів ЄС з протидії організованій транскордонній злочинності та нелегальній міграції.
З питань розвитку міжнародного співробітництва
та співробітництва з міжнародними організаціями
1. Забезпечити:
– виконання заходів Річної національної
програми співробітництва України з НАТО на
2015 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;
– поглиблення співробітництва з Міжнародним центром розвитку міграційної політики;
– розширення формату співпраці з провідними
прикордонними та правоохоронними відомствами
країн ЄС, ГУАМ та Чорноморського регіону.
2. Взяти участь у:
– функціонуванні системи національних
координаційних пунктів у сфері безпеки кордонів під егідою ОБСЄ;
– Будапештському процесі, роботі Міжнародної конференції з прикордонних питань.
3. Здійснити подальший розвиток:
– відносин з Міжнародною організацією з
міграції відповідно до Протоколу про співробітництво;
– співробітництва прикордонних та берегових охорон країн Чорноморського регіону.
З питань реалізації
міжнародних проектів і програм
1. Забезпечити координацію заходів із залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на:

З питань радіаційно-хімічного захисту
та екологічної безпеки
1. Продовжити заходи з розбудови системи
виявлення фактів незаконного переміщення
радіоактивних і ядерних матеріалів через державний кордон України шляхом:
обладнання пунктів пропуску через державний кордон комплексами виявлення ядерних і
радіоактивних матеріалів за програмою «Друга
лінія захисту» та проведення їх модернізації;
забезпечення органів охорони державного
кордону:
мобільними автоматизованими радіаційними
комплексами;
спектрометрами-радіометрами з функцією
ідентифікації.
2. Забезпечити постійну технічну готовність
засобів радіаційного контролю до застосування, для чого провести регламентне технічне обслуговування і ремонт:
– стаціонарних комплексів виявлення
ядерних і радіоактивних матеріалів;
– мобільних комплексів виявлення ядерних і радіоактивних матеріалів.
3. Продовжити підготовку особового складу з питань виявлення ядерних і радіоактивних
матеріалів на державному кордоні, для чого:
– організувати перепідготовку фахівців
РХБ захисту на курсах із виявлення ядерних та
радіоактивних матеріалів на базі Навчального
центру Держприкордонслужби;
– забезпечити участь особового складу підрозділів РХБ захисту у спільних українськопольських навчаннях з виявлення ядерних і
радіоактивних матеріалів.
З питань метрологічного забезпечення
1. Організувати взаємодію з ЦУМіС Міністерства оборони України з питань проведення
метрологічного обслуговування засобів вимі-

рювальної техніки регіональними метрологічними частинами Міністерства оборони України в межах територіальної дислокації органів
охорони державного кордону Держприкордонслужби.
2. Здійснити контроль за організацією підготовки метрологічної лабораторії до виконання завдань з метрологічного обслуговування
засобів вимірювальної техніки в органах Держ
прикордонслужби.
З питань тилового забезпечення
1. Продовжити:
– формування сучасної системи логістики,
забезпечити ефективне управління матеріальними ресурсами;
– роботу з одержання свідоцтв про право
власності на будівлі та споруди, державних актів про право постійного землекористування;
– оновлення наявної матеріально-технічної
бази за рахунок придбання та здійснення поставок для органів Держприкордонслужби техніки, технічних засобів і майна номенклатури
підрозділів тилового забезпечення.
2. Забезпечити:
– складання та виконання спільних з обласними державними адміністраціями планів
облаштування підрозділів охорони державного
кордону;
– персоналізований облік споживання
електроенергії у квартирах, окремих кімнатах
відомчого фонду службового житла, здійснення
оплати вартості спожитої електроенергії споживачами в індивідуальному порядку;
– необхідне технічне переоснащення підрозділів матеріально-технічного забезпечення

сучасними засобами, впровадження та вдосконалення системи самозабезпечення органів і
підрозділів Держприкордонслужби пальним за
смарт-картками (талонами);
– зразковий порядок утримання інфраструктури військових містечок.
3. Утримувати резерв матеріальних засобів
у розмірах, установлених Адміністрацією Держ
прикордонслужби.
4. Оформити:
– державні акти на право постійного землекористування – 51 акт;
– свідоцтва на право власності – 182 свідоцтва.
5. Провести модернізацію предметів речового майна шляхом удосконалення норм забезпечення та зразків повсякденної і спеціальної
форми одягу з метою забезпечення захисту й
комфорту особового складу.
6. Оптимізувати структуру органів і підрозділів матеріально-технічного забезпечення
Держприкордонслужби, реформувати її систему управління.
7. Сформувати нові принципові підходи
до порядку забезпечення органів та особового
складу Держприкордонслужби, забезпечення
раціоналізації фінансових витрат на утримання
органів Держприкордонслужби.
8. 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.
9. Здійснити:
– будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів житлового та спеціального призначення в межах виділених бюджетних
асигнувань за відповідними бюджетними програмами;
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– контроль за проведенням робіт щодо обліку та реалізації вторинних ресурсів (металобрухту) в органах і підрозділах Держприкордонслужби відповідно до наказу від 05.09.2007 №
700 «Про затвердження Інструкції про порядок
збирання, обліку, зберігання та реалізації металобрухту, утвореного в органах Держприкордонслужби».
10. Не допустити перевитрати лімітів споживання енергоносіїв, комунальних послуг і
пального.
З питань медичного забезпечення
1. Продовжити:
– розвиток та удосконалення організаційних форм і методів надання екстреної медичної
допомоги, своєчасне й повне медичне забезпечення особового складу, який виконує завдання
з охорони ділянок державного кордону на лінії
розмежування;
– формування вертикалі медичного забезпечення щодо гарантії рівного доступу особового складу, ветеранів військової й державної
служби відомства, членів їхніх сімей, ветеранів
праці до якісного безкоштовного надання медичної допомоги;
– технологічне нарощування діагностичної
бази під час вирішення складних діагностичних
і лікувальних питань, сувору регламентацію
ведення та обстеження хворого, забезпечення
сталої динаміки основних інтегральних показників діяльності.
2. Забезпечити:
– підготовку та проведення за єдиною програмою занять з домедичної допомоги під час
бойових дій для всіх категорій військовослужбовців, які відповідають визнаним міжнародним стандартам «care under fire»;
– санітарно-епідеміологічне благополуччя
умов життєдіяльності особового складу
(здійснення державного санітарно-епідеміо
логічного нагляду, визначення пріоритетних
заходів у профілактиці захворювань, оздоровлення середовища життєдіяльності особового
складу, пропаганда гігієнічних знань і здорового способу життя тощо).
З питань фінансового забезпечення
1. Збільшити грошове забезпечення військовослужбовців шляхом ліквідації диспропорції у розмірах грошового забезпечення
між військовослужбовцями Держприкордонслужби, Збройних Сил і Національної гвардії
України шляхом внесення зміни до п. 1 постанови Кабміну від 22.09.2010 № 889 «Питання
грошового забезпечення окремих категорій
військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, Національної гвардії та осіб
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій».
2. Забезпечити:
– супроводження показників, проекту бюджету на наступні періоди у вищих органах влади на всіх стадіях бюджетного процесу;
– отримання відкритих бюджетних асигнувань в органі Державної казначейської служби
України в повному обсязі планових показників;
– одержання фінансової та бюджетної
звітності про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня й
здійснення аналізу ефективності використання
ними бюджетних коштів.
3. Здійснити контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних
коштів нижчого рівня й витрачанням ними бюджетних коштів.
4. Продовжити режим жорсткої економії
коштів і матеріальних ресурсів.
З питань внутрішнього аудиту
1. Провести:
– суттєві зміни у діяльності підрозділів
внутрішнього аудиту, спрямовані на підвищення ефективності їх роботи;
– аналіз проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних
коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.
2. Здійснити проведення в органах Держ
прикордонслужби оцінки:

Засновник:
Адміністрація
Державної
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– ефективності функціонування системи
внутрішнього контролю;
– ступеня виконання й досягнення цілей,
визначених у стратегічних і річних планах;
– ефективності планування та виконання
бюджетних програм і результатів їх виконання;
– якості надання адміністративних послуг
та виконання контрольно-наглядових функцій,
завдань, визначених актами законодавства;
– стану збереження активів та інформації;
– стану управління державним майном;
– правильності ведення бухгалтерського
обліку та достовірності фінансової й бюджетної
звітності;
– ризиків, які негативно впливають на
виконання функцій і завдань органів Держприкордонслужби.
3. Забезпечити планування, організацію та
проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, підготовку аудиторських звітів, висновків і рекомендацій, а також провести
моніторинг врахування відданих рекомендацій.

VІІI. ВЗАЄМОДІЯ З СУСПІЛЬСТВОМ –
«АВТОРИТЕТ, ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ»
Збереження високого авторитету
Держприкордонслужби 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
Держприкордонслужби 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 і оборони України про стан справ у відомстві та на державному кордоні;

– всебічне сприяння діяльності громадської
й консультативної рад Адміністрації Держ
прикордонслужби та сприяння удосконаленню
шляхів співпраці з профспілковою, ветеранською та іншими громадськими організаціями;
– якісний моніторинг оцінок, зауважень і
пропозицій громадськості та їх оперативну реа
лізацію.
2. Продовжити:
– удосконалення системи консультацій з
громадськістю з питань діяльності Держприкордонслужби, розширення переліку сфер і
напрямів діяльності відомства для проведення
зазначеної роботи;
– роботу із забезпечення всебічного, кваліфікованого задоволення законних прав та інтересів громадян.
3. Створити умови запобігання обставинам, що викликають звернення громадян до

Адміністрації Держприкордонслужби та вищих
органів державної влади України з питань, які
належать до компетенції керівників органів
Держприкордонслужби.
4. Провести (спільно з керівниками ветеранських організацій) комплекс заходів з
роз’яснювальної роботи серед пенсіонерівприкордонників і членів їхніх сімей щодо порядку вирішення окремих питань з їхнього пенсійного та соціального забезпечення.
З питань інформування громадськості про
діяльність Держприкордонслужби та взаємодії із
засобами масової інформації
1. Забезпечити:
– своєчасне та постійне інформування
громадськості про діяльність Держприкордонслужби й розбудову державного кордону України;

– у засобах масової інформації ефективний
інформаційний супровід участі керівництва
Держприкордонслужби в публічних та інформаційних заходах;
– участь журналістів, які активно висвітлюють прикордонну тематику, в щорічному
конкурсі Держприкордонслужби «Смарагдова
ліра» на кращі твори літератури та мистецтва
про прикордонників.
2. Активізувати роботу з висвітлення матеріалів щодо реформування Держприкордонслужби, протидії корупції, підвищення рівня
комфорту громадян під час перетину державного кордону.
3. Сприяти представникам засобів масової
інформації в отриманні інформації та надавати роз’яснення щодо важливих аспектів діяльності прикордонного відомства й резонансних
подій.
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4. Підтримувати тісну взаємодію з пресслужбами інших правоохоронних і взаємодіючих державних органів на усіх рівнях та представниками мас-медіа, а також посилити
роботу з журналістами, які активно висвітлюють прикордонну тематику.
5. Продовжити:
– на постійній основі розміщення інформації на офіційному сайті Держприкордонслужби та забезпечити наповнення іміджевими
матеріалами з прикордонної тематики сайту
Урядового веб-порталу;
– висвітлення найважливіших подій, а також матеріалів про героїв-прикордонників,
основаних на вірності українському народові та
Військовій присязі у відомчих засобах масової
інформації – газеті «Прикордонник України» та
журналі «Кордон».
З питань розгляду звернень громадян і запитів
на отримання публічної інформації
1. Забезпечити виконання вимог:
– чинного законодавства щодо конституційних прав громадян на звернення та доступу
до публічної інформації;
– Закону України «Про статус народного
депутата України» в частині розгляду депутатських звернень і запитів народних депутатів
України (які стосуються розгляду звернень громадян до народних депутатів України).
2. Приділяти особливу увагу вирішенню проб
лем, з якими звертаються учасники бойових дій на
Сході України та члени їхніх сімей, ветерани війни
та праці, інваліди, громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, ветерани та пенсіонериприкордонники, а також інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
3. Продовжити:
– безумовне виконання затвердженого графіка особистого прийому громадян керівним
складом відомства;
– кваліфікований, об’єктивний, всебічний
і оперативний розгляд громадян та їхніх запитів
на отримання публічної інформації.
4. Посилити:
– контроль за діяльністю посадових осіб
щодо розв’язання соціальних питань і проблем,
з якими звертаються підлеглий особовий склад
і члени їхніх сімей;
– якісний моніторинг дотримання законодавства з питань звернень громадян та їхніх запитів на отримання публічної інформації.
5. Надавати належні умови для подання
письмових звернень і запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями.
6. Удосконалити систему оприлюднення в
офіційних друкованих виданнях та на веб-сайті
проектів рішень, що підлягають обговоренню,
й своєчасне оновлення інформації про діяльність Адміністрації Держприкордонслужби,
іншої інформації, зазначеної у статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної інформації»,
а також форм запитів на інформацію.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
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