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НОВИНИ

n Петриківський
орнамент – у
Європарламент

У стінах Європарламенту
відкрилась виставка
Петриківського розпису, яку
представила делегація на чолі з
Віце-прем’єр-міністром України
Олександром ВІЛКУЛОМ. На
виставці представлено понад
90 найкращих робіт народних
майстрів Дніпропетровщини –
панно, посуд, іграшки, писанки.
Цей захід Єврокомісар з питань
розширення та політики
добросусідства Штефан ФЮЛЕ
та інші провідні європейські
політики назвали кроком до
поглиблення відносин між
ЄС та Україною, який ще й
вносить у них душу. До того ж,
Петриківський орнамент став
своєрідним тлом презентації
в Брюсселі інвестиційного
потенціалу Дніпропетровщини.
Голова Дніпропетровської
облдержадміністрації Дмитро
КОЛЄСНІКОВ зазначив, що
“таким чином ми розширюємо
коло міжнародних контактів,
підвищуємо індекс туристичної
привабливості регіону”. До речі,
незабаром в Бельгії відбудуться
ще 2 виставки Петриківського
розпису, потім 3 подібні
виставки будуть організовані у
Франції, у тому числі у штабквартирі ЮНЕСКО, адже у
рамках ініціативи України
розглядається питання щодо
набуття Петриківським розписом
статусу нематеріальної культурної
спадщини людства ЮНЕСКО.

Економіку модернізує
Держбанк розвитку
В Україні створять Державний Банк Розвитку
для забезпечення реального сектору економіки
довгостроковими кредитами з метою модернізації
виробництва.
призводить до неефективного
Андрій ГЕРАСИМКІВ
використання державних коштів:
усунути чиновників від безпосереднього розподілу фінансових
«Одним з головних елемен- ресурсів між суб’єктами госпотів нової системи стимулювання дарювання. Одночасно держава
економіки має стати Державний матиме платоспроможних поБанк Розвитку, ресурсами якого зичальників в особі банків, які
будуть забезпечуватися довго- будуть отримувати фінансування
строкові кредити на виконання від Державного Банку Розвитку
проектів модернізації виробни- та відповідати перед ним за поцтва», – сказав Прем’єр-міністр вернення коштів».
Микола АЗАРОВ під час засіЗа словами Миколи АЗАдання Уряду України.
РОВА, окремої уваги потребує
«Запровадження такого ін- стимулювання інвестиційної акструменту, – підкреслив Глава тивності суб’єктів малого підУряду, – дозволить вирішити приємництва, зокрема шляодну з головних проблем, що хом надання мікрокредитів

Уряд ініціює забезпечення
соціальної справедливості щодо
військових, які вийшли на пенсію.
Відповідний законопроект схвалено на
засіданні Кабінету Міністрів України.

Кабмін «осучаснить»
пенсії військових
www.mlsp.gov.ua

«Через низку факторів,
серед яких і та ж інфляція,
є різниця між розмірами
пенсійних виплат, призначених декілька років тому
та останнім часом. Тому
пропонується на законо-

n Приріст

до польотів

Максим СІБУРОВ

Крім того, Микола АЗАРОВ
підкреслив, що у Програмі активізації розвитку економіки на
2013-2014 роки заплановані заходи, які обумовлять створення
в Україні конкурентоспроможного легкового автомобілебудування з рівнем локалізації понад
55%; модернізацію виробничих
потужностей 35 підприємств
сільськогосподарського машинобудування; підвищення технічного рівня та завантаження
замовленнями підприємств суднобудування.
n

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Юрій ЗАНОЗ

2012-го року авіаційна
галузь зберегла позитивні
тенденції розвитку – упродовж
12 місяців послугами українських
авіаперевізників скористалися
8,1 млн. пасажирів. Приріст до
2011 року склав 8%. Крім того,
авіаційним транспортом України
торік було перевезено 122,6 тис.
тонн вантажів і пошти, що майже
на третину більше, ніж роком
раніше. Усього, за статистичними
даними, виконано 106,1 тис.
рейсів проти 105,3 тисяч
2011-го року. Протягом року
українськими авіакомпаніями
було розпочато експлуатацію 8
нових міжнародних повітряних
ліній до Багдаду, Караганди,
Мурманська, Ростова-наДону, Сочі та Єкатеринбургу
з Борисполя, до СанктПетербургу та Єкатеринбургу
з Сімферополя. Зазначимо:
сьогодні 98% загального
пасажиропотоку та 92%
поштовантажопотоку припадає
на 8 основних аеропортів:
Бориспіль, Дніпропетровськ,
Донецьк, Київ (Жуляни), Львів,
Одеса, Сімферополь та Харків.
2012-го року пасажиропотік
в аеропорту «Бориспіль» зріс
порівняно з даними за 2011 рік
на 5,5%, Дніпропетровськ –
на 4,2%, Донецьк – на 20,6%,
Київ (Жуляни) – на 83,5%,
Львів – на 94%, Одеса – на
10,1%,Сімферополь – на 15,6%,
Харків – на 62,5%.

суб’єктам малого підприємництва для започаткування та ведення власної справи.
Прем’єр-міністр також звернув увагу, що реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях (IT-індустрії, автомобілебудуванні, авіа- та суднобудуванні, сільськогосподарському
машинобудуванні, фармацевтичній промисловості, виробництві медичної техніки) має бути
спрямована передусім на створення висококваліфікованої робочої сили.

давчому рівні додатково до
існуючого механізму перерахунку пенсій закріпити
право Кабінету Міністрів
«осучаснювати»
раніше
призначені пенсії. Це дозволить Уряду оперативно
реагувати на виникнення
таких диспропорцій та усувати їх, забезпечуючи справедливість щодо військових, які вийшли на пенсію

раніше», – прокоментував
законопроект директор Департаменту пенсійного забезпечення
Міністерства
соціальної політики Микола ШАМБІР.
Зміни стосуватимуться
всіх
військовослужбовців,
осіб рядового та начальницького складу, які отримують
пенсії незалежно від часу
призначення.
n

ПРОЕКТ

У Києві створять Алею Воїнської Слави
У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту
України відбулося засідання Організаційного комітету
зі створення Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної
Слави воїнам Великої Вітчизняної війни. До участі у
засіданні було запрошено представників Міністерства
культури України, Державного комітету телебачення
і радіомовлення України, Всеукраїнського об’єднання
ветеранів, Національної спілки художників України та
громадських організацій.
www.mon.gov.ua

Під час засідання обговорено концептуальні завдання
проекту, насамперед, створення першої черги Алеї Воїнської
Слави. Про концепцію створення, архітектурний задум та
затвердження загального викладу пам’ятних знаків (бюстів)
алеї розповів Олег ГУК – голова Спілки об’єднань громадян
«Рада організацій військово
службовців, правоохоронців і
ветеранів», секретар Організаційного комітету.
Про підтримку створення
Алеї Воїнської Слави йшлося,
зокрема, у виступах заступника
голови Київської міської державної адміністрації Михайла
КУЧУКА й начальника де-

партаменту містобудування та
архітектури головного управління містобудування та архітектури міста Києва Сергія
ЦЕЛОВАЛЬНИКА.
За словами Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА, створюючи завдання на проектування, необхідно акцентувати, що саме
Парк Вічної Слави є головним
пам’ятником Великої Вітчизняної війни. Адже численні покоління зростали і пам’ятають
парк з Обеліском, могилу Невідомому солдату, Вічний вогонь,
що символізують об’єднання
народу в перемозі над фашизмом. Отже, основним завданням
для розробників Алеї Воїнської
Слави має стати максимальне
наближення до стилістики існуючого пам’ятника.
«Алеєю будуть увічнені імена
героїв, які народилися в Украї-

ні та брали участь у бойових діях
за звільнення України. Вона має
стати витвором мистецтва, що
сприяло б і вихованню, й увічненню пам’яті. Ідея проекту – не виходити за рамки Великої Вітчизняної війни. Парк Вічної Слави
Воїнам Великої Вітчизняної Війни має бути присвячений лише
одній події», – наголосив міністр
освіти і науки, молоді та спорту
України Дмитро ТАБАЧНИК. Він
зазначив, що сьогодні над проек-

том мають працювати художники, архітектори та скульптори.
Наступним кроком стане
узгодження виконання спільних
кроків, насамперед щодо визначення порядку та критеріїв відбору героїв Великої Вітчизняної
війни для увічнення на Алеї Воїнської Слави, організації та проведення конкурсу зі спорудження
об’єктів на Алеї Воїнської Слави, а також розробка проектнокошторисної документації.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ

Конструктивна співпраця приносить плоди
У Гомелі відбулася зустріч Голови Державної
прикордонної служби України генерала армії
України Миколи ЛИТВИНА та Голови Державного
прикордонного комітету Республіки Білорусь
полковника Олександра БОЄЧКА. Під час зустрічі
керівники прикордонних відомств проаналізували
обстановку на українсько-білоруському
державному кордоні та обговорили кроки
подальшої співпраці.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

Під час перемовин Микола ЛИТВИН і Олександр
БОЄЧКО відзначили, що завдяки високому рівню взаємодії між прикордонними службами обох країн торік вдалося
ефективно протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні, зокрема: незаконній міграції, переміщенню
наркотичних, психотропних
речовин і контрабандних товарів. Водночас значно активізувалися спроби переміщення з
Білорусі в Україну тютюнових
виробів. Це пов'язано із зрос-

танням цін в Україні на дану
продукцію.
Окремо було визначено напрямки розвитку подальшої спів
праці. Так, спільні зусилля будуть
направлені на покращення взає
мообміну інформацією в інтере
сах охорони державного рубежу,
проведення спільної оцінки загроз
прикордонної безпеки та активну
участь у проектах міжнароднотехнічної допомоги. Після обговорення головні прикордонники
України та Білорусі підписали
План розвитку співробітництва
між Державною прикордонною
службою України та Державним
прикордонним комітетом Респуб
ліки Білорусь на 2013–2014 роки.

ВИШКІЛ

Крім того, під час зустрічі
Микола ЛИТВИН та Олександр
БОЄЧКО підписали Угоду між
Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Білорусь про
порядок перетинання спільного
кордону жителями прикордонних районів. Документ передбачає, що жителі Рокитнівського
району Рівненської області та
Столінського району Брестської
області матимуть змогу з 15 червня по 15 листопада 2013 року пе-

ретинати українсько-білоруський
державний кордон у трьох місцевих пунктах пропуску та зможуть
перебувати на території суміжної
держави в межах обумовлених територій. Передусім це пов’язано
з тимчасовим сезонним пропуском громадян з метою збору дикоросів. Пропуск згідно з домовленостями здійснюватиметься в
тимчасових пунктах пропуску
«Дроздинь», «Познань» та «Березове».
n

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ

Під звуки вальсу
Вже давно минули ті часи, коли аристократи організовували
вишукані бали, окрасою яких були браві офіцери. У Чернівцях вирішили
повернути цю традицію, провівши справжній офіцерський бал зі
звуками вальсу, кавалерами у військовій формі й дамами у вечірніх
сукнях. Організовувала захід міська рада спільно з представниками
Чернівецького прикордонного загону, обласного військкомату та
управління СБУ в Чернівецькій області.
Сергій БРОВКО, фото автора

Щоб досвід
не «іржавів»
У Сумському прикордонному загоні
відбулися змагання на звання «Кращий старший
зміни прикордонних нарядів. У них взяли участь
14 військовослужбовців, визначених кращими у
своїх ВПС протягом 2012 року.
Роман ТКАЧ

Відкриваючи захід, заступник начальника штабу
– начальник відділу прикордонної служби штабу Східного РУ полковник Олексій ШИПІЛОВ зазначив, що
метою таких змагань є поширення передового досвіду
в організації та управлінні складом зміни прикордонних нарядів у підрозділах охорони кордону.
Окрім перевірки на професійну придатність, перед
офіцерами та старшинським складом стояли завдання з
організації підготовки прикордонних нарядів до служби та дій у разі зміни обстановки, а також прийняття
рішення щодо охорони державного кордону і пропуску
через нього осіб, транспортних засобів та вантажів під
час виникнення нестандартних ситуацій. Особлива увага приділялася плануванню служби змін прикордонних
нарядів та умінню професійно ставити їм завдання.
За результатами змагань перше місце посів начальник відділення інспекторів прикордонної служби відділу «Шалигіне» капітан Андрій ПОПОВЧУК,
друге й третє місця відповідно зайняли начальник
відділення інспекторів прикордонної служби відділу
«Хутір-Михайлівський» капітан Сергій КІСІЛЕВИЧ
і старший інспектор прикордонної служби відділу
«Юнаківка» лейтенант Дмитро КРУПОДЕР.
n
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За ініціативи секретаря Чернівецької міської ради Віталія МИХАЙЛІШИНА у столиці Буковини відбувся
другий офіцерський бал. Потрібно відзначити, що його організаторам вдалося в танцювальній залі готельноресторанного комплексу «Георг-палац»
зібрати більше двохсот офіцерів з
дружинами. Прикрасили захід своєю
присутністю й п’ятнадцять офіцерівприкордонників у супроводі своїх прекрасних половинок. Як і належить, на
балі діяв відповідний дрес-код. Офіцери одягнені у парадні мундири, а жінки
– у вишуканих вечірніх сукнях.
Після вітальних слів організаторів і
представників силових структур зазвучали довгоочікувані звуки «Віденського
вальсу» Йоганна Штрауса. Кавалери галантно запрошували своїх супутниць на
паркет, де кожен зміг продемонструвати
своє вміння вальсувати.
Готуючись до балу, чимало офіцерів-прикордонників, окрім під-

готовки зовнішнього вигляду, взяли
уроки бального танцю. Одним із таких
став старший лейтенант Олександр
МАТВІЮК, який разом із своєю дружиною Валерією опановував танцювальні «па».
– Минулорічний офіцерський бал
показав: якщо хочеш бути на висоті, потрібна неабияка підготовка. Це тільки
збоку здається, що кожен рух дається
легко і невимушено. Проте за цією невимушеністю стоять важкі тренування.
Впоратися зі складною хореографією нам
допомагав талановитий хореограф Павло
БЕРНИК, який і нинішнього року дав
нам декілька уроків, – розповів старший
лейтенант Олександр МАТВІЮК.
На цьогорічному балу працювало
незалежне медіа-журі з числа представників телеканалів «Інтер», «1+1», та
ТРК «Чернівці», які й визначили кращу танцювальну пару балу. Ними виявилися лейтенант Андрій МЕЛЬНИК
(УСБУ в Чернівецькій області) та його
дружина Ірина. Переможці отримали в
подарунок набір кришталевого посуду
та диплом кращої танцювальної пари
«Офіцерського балу – 2013 року». n

n Психотропне
борошно

На Львівщині оглядова група
пункту пропуску «Шегині»
виявила у 39-річного жителя
області більш як 1 кілограм
амфетаміну. Повертаючись з
Польщі, порушник заховав
психотропний порошок у пакети
з-під борошна. Інформацію про
можливу контрабанду надали
співробітники СБУ, куди й
передали затриманого кур’єра. Як
передає прес-служба відомства,
приблизна вартість вилученої
психотропної речовини за цінами
«чорного ринку» становить
250 тис. гривень. За фактом
контрабанди слідчим відділом
УСБУ у Львівській області
почато досудове розслідування у
кримінальному провадженні. За
цей злочин Кримінальний кодекс
України передбачає позбавлення
волі на строк від 8-ми до 12-ти
років із конфіскацією предмета
контрабанди та майна.
Юрій ЗАНОЗ

n Нелегалка
у кольє

Ліногравюру Пабло Пікассо
«Жінка в кольє» 1962 року
намагався незаконно перевезти
через кордон 32-річний українець.
Чоловік вантажівкою «Рено» їхав
з Польщі через пункт пропуску
«Ягодин». Він задекларував 4
картини, скромно «забувши» про
найцінніші культурні цінності –
згадану ліногравюру та картину
Григорія Пожидаєва. Вони були
заховані у обмотаному папером
і поліетиленом пакунку серед
задекларованих полотен. Як
повідомили у СБУ, експертиза
визначила, що «Жінка в
кольє» містить власноручний
підпис Пабло Пікассо та є
30-им примірником з 50-ти.
Оригінальність ліногравюри
підтверджена Сертифікатом
мистецького аукціону (ARTAUCTION) у м.Цюриху
(Швейцарія). Картина Григорія
Пожидаєва також є оригіналом. За
фактом контрабанди культурних
цінностей слідчим відділом
Управління СБУ у Волинській
області розпочато кримінальне
провадження.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Нотаріальна
«липа»

На прикордонно-митний
контроль у пункт пропуску «Тиса»
прибув легковий автомобіль
BMW X5 італійської реєстрації.
За кермом позашляховика
знаходився громадянин
Республіки Молдова. Під
час здійснення необхідних
формальностей у вартових
кордону виникли сумніви щодо
«чистоти» автомобіля, яким
рухався молдованин. У результаті
проведення перевірочних
заходів було встановлено, що
доручення на право керування
авто зазначеною нотаріальною
конторою не видавалося, а підпис
та печатка нотаріуса підроблені.
Іномарку 2001 року випуску,
оцінену у 95 тисяч гривень,
вилучили.
Роман ПАВЛЕНКО
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НАДІЙНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ
ГОЛОВНА МЕТА – якісне виконання завдань, визначених Президентом
України, Верховною Радою, Урядом України, з питань прикордонної безпеки,
протидія організованій злочинності в умовах запровадження нового
Кримінального процесуального кодексу України, початок реалізації третього
етапу Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період
до 2015 року, продовження виконання Державної цільової правоохоронної
програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до
2015 року, Концепції інтегрованого управління кордонами.
І. СЛУЖБА – ІННОВАЦІЇ,
ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ
Удосконалення інтегрованої
системи охорони державного
кордону. Впровадження
сучасних прикордонних
технологій та інноваційних
підходів управління службою.
Подальше спрощення
прикордонних формальностей
для учасників міжнародного
руху. Нарощування оперативної
складової в охороні державного
кордону.
З питань прикордонної
служби:
1. Продовжити удосконалення нормативно-правової бази з
питань охорони державного кордону. З цією метою:
– внести зміни до Закону
України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і
державного кордону»;
– розробити проект Інструкції з управління оперативнослужбовою діяльністю органу
охорони кордону Державної прикордонної служби України;
– опрацювати Інструкцію
про
порядок
використання
програмно-технічного комплексу автоматизованої прикордонної служби «Гарт-З/ООДК» та
«Гарт-З/РУ»;
– розробити комплекс першочергових заходів з удосконалення взаємодії (координації
діяльності) з питань спільних заходів щодо охорони державного
кордону.
2. Продовжити удосконалення інтегрованої системи охорони
державного кордону та суверен-

них прав України в її виключній
(морській) економічній зоні.
З цією метою:
–започаткувати спільне патрулювання українсько-угорського,
українсько-румунського
та
українсько-словацького державного кордону;
– запровадити скоординова
не патрулювання на україн
сько-білоруському та спільне
несення служби (без перетинання державного кордону) на
українсько-російському державному кордоні;
– визначити єдині підходи
та правила щодо організації діяльності органів і підрозділів
охорони державного кордону в
роботі з громадськими формуваннями з охорони державного
кордону;
– провести подальший комплекс заходів щодо впливу на підвищення ефективності застосування в охороні державного
кордону дільничних інспекторів
прикордонної служби;
– у рамках міжнародного,
прикордонного та міжвідомчого співробітництва ініціювати
проведення спеціальних операцій та спільних оперативнопрофілактичних заходів з питань
охорони державного кордону,
дотримання режиму державного
кордону та прикордонного режиму, протидії правопорушенням у цій сфері;
– взяти участь в міжнародних
операціях під координацією Європейського агентства по управлінню оперативною співпрацею
на зовнішніх кордонах держав
– членів Європейського Союзу
«ФРОНТЕКС».

3. Удосконалити систему
управління відділами прикордонної служби.
З цією метою:
а) розробити та запровадити в
оперативно-службову діяльність
органів (підрозділів) охорони
державного кордону Інструкцію
з допуску персоналу відділів прикордонної служби до самостійного несення служби у прикордонному наряді «Старший зміни
прикордонних нарядів»;
б) завершити роботу щодо:
– функціонування відомчих
систем моніторингу прикордонної інфраструктури та повітряного простору на державному
кордоні;
– становлення старших змін
прикордонних нарядів в загальній системі управління службою;
в) сформувати основні підходи до оцінки ефективності
оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби.
Започаткувати пілотний проект
щодо методики її впровадження;
г) опрацювати пропозиції
щодо стимулювання роботи посадових осіб Державної прикордонної служби України з навчання та контролю за діяльністю
громадських формувань з охорони державного кордону.
4. Продовжити роботу щодо
запровадження новітніх прог
рамно-технічних продуктів шляхом участі в реалізації міжнародних технічних проектів у межах
компетенції.
З 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 заінтере
сованими відомствами України
підготувати та узгодити проект
Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про
визначення місць та 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
та Урядом Російської Федерації
про співробітництво під час здій-

Державна прикордонна служба України за останнє
десятиріччя пройшла великий, непростий, але успішний
шлях. На основі Прикордонних військ створена принципово
нова правоохоронна структура спеціального призначення.
Завдання, що сьогодні стоять перед вами, шановні
прикордонники, мають не менше значення. Ви маєте
підвищити безпеку державного кордону. Водночас, і це
моя принципова позиція, мають бути забезпечені інтереси
людей, законослухняних громадян як України, так і інших
держав, для яких кордон має залишатися прозорим, а його
перетинання – зручним та комфортним.
Слід збільшувати потенціал протидії міжнародним
кримінальним угрупованням. На прикордонниках лежить
значна доля відповідальності у боротьбі з наркотрафіком,
нелегальною торгівлею зброєю, розповсюдженням
радіоактивних та інших небезпечних матеріалів,
незаконною міграцією.
Президент України В.Ф. Янукович
снення спільного контролю осіб,
транспортних засобів і товарів на
українсько-російському державному кордоні»;
– опрацювати Технологічні
схеми пропуску через державний
кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску
на українсько-російській ділянці
кордону, в яких буде здійснюватися спільний контроль;
– провести спільні тренінги
щодо реалізації положень Угоди
про спільний контроль;
– продовжити заходи із запровадження спільного контролю в
пункті пропуску «Дякове – Куйбишево» на території Російської
Федерації;
На українсько-молдовському
кордоні:
– взяти участь у міжвідомчому погодженні 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 (проект Угоди
направлено молдовській стороні);
– продовжити роботу з підготовки до здійснення спільного
контролю у пункті пропуску «Паланка» на території Республіки
Молдова;
На
українсько-білоруському
кордоні:
– підготувати проект Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Білорусь
про перетинання українськобілоруського державного кордону громадянами, які проживають
у прикордонних районах;
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4. Упорядкувати систему звітності у Державній прикордонній
службі України відповідно до
Кримінального процесуального
кодексу України.
5. Удосконалити форми статистичної інформації про результати оперативно-службової
діяльності в Державній прикордонній службі України.
6. Впровадити модульну систему підготовки та підвищення кваліфікації офіцерів
інформаційно-аналітичних підрозділів.
7. Підготувати проекти Стратегічних бюлетенів прикордонної безпеки України «Біла книга
– 2012» та «Інтегроване управління кордонами в Україні – 2012».

На
українсько-угорському
кордоні:
– взяти участь в опрацюванні
Протоколу між прикордонними
й митними відомствами Укра
їни та Угорщини про створення
і функціонування спільного контактного пункту в пункті пропуску «Чоп–Захонь»;
– організувати практичне
впровадження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для
автомобільного та залізничного
сполучення.
б) удосконалення нормативної бази з питань прикордонного
контролю та пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, з цією метою розробити:
– Концептуальні засади створення інтегрованої системи пропуску через державний кордон
осіб, транспортних засобів та
вантажів;
– Концепцію розвитку системи перевірки документів;
– зміни до Порядку подання авіаперевізниками або експлуатантами
аеропорту,
або
суб'єктами наземного обслуговування попередньої інформації
про членів екіпажу, пасажирів,
імпортні, експортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам
охорони державного кордону
та митним органам, затвер-

дженого наказом від 27.04.2012
№ 291/506/228, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції 11.05. 2012
за № 740/21053;
– Інструкцію про порядок використання системи попередньої
передачі інформації в пунктах
пропуску для повітряного сполучення;
– Інструкцію про порядок дій
службових осіб Державної прикордонної служби у разі виявлення у пунктах пропуску через
державний кордон осіб, відносно яких виконуються доручення
правоохоронних органів;
– Порядок організації прикордонного контролю в пунктах
пропуску через державний кордон;
– механізм застосування системи попереднього інформування про пасажирів у пунктах
пропуску для морського та автомобільного сполучення;
– позицію щодо запровадження технології здійснення
спільного контролю на одній із
сторін (за принципом пункту
пропуску «Россошани – Брічень») на інші пункти пропуску
на українсько-молдовській ділянці кордону.
2. Організація прикордонного контролю:
– запровадити Порядок організації прикордонного контро
лю;
– опрацювати основні принципи та механізм застосування
чинного законодавства щодо
спрощення
прикордонного
контролю.
3. Здійснення прикордонного
контролю:
– продовжити практичне
впровадження трирівневої системи перевірки документів у пунктах пропуску через державний
кордон:
– провести курси підготовки
спеціалістів з поглибленої перевірки документів;
– забезпечити своєчасне оновлення обліків спеціалістів з поглибленої перевірки документів;
– забезпечити пункти пропуску технічними засобами з поглибленої перевірки документів;
– запровадити новий порядок огляду транспортних засобів
та вантажів у пунктах пропуску
через державний кордон;
– поширити практику оформлення пасажирських поїздів на
початкових та кінцевих залізничних станціях за принципом
контролю поїзда № 2/1 сполученням «Київ – Москва» у пункті

контролю для залізничного сполучення «Київ-пасажирський»;
– взяти участь в опрацюванні
(під егідою місії EUBAM) електронного контрольного талона
про проходження визначених
законодавством державних видів контролю та провести його
практичну апробацію в одному
з пунктів пропуску для автомобільного сполучення.
4. Продовжити удосконалення системи культури прикордонного контролю та вимогливості
до посадових осіб за дотриманням персоналом відомчих стандартів, з цією метою:
– запровадити:
функціонування системи незалежного аудиту стану культури
прикордонного контролю;
проведення тренінгів у навчальних закладах Державної
прикордонної служби щодо дій
персоналу при виникненні конфліктів у пунктах пропуску через
державний кордон;
– створити систему культури
інформаційного
забезпечення
учасників міжнародного руху та
адаптувати її до європейських
стандартів;
– посилити моніторинг дотримання культури прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.
5. Забезпечити організацію
та здійснення прикордонного
контролю на позитивному контрасті у порівнянні з прикордонними службами суміжних держав.
З питань
інформаційно-аналітичного
забезпечення:
1. Удосконалити механізм обміну відкритою статистичною та аналітичною інформацією з прикордонними відомствами суміжних і
партнерських держав, а також механізм спільного аналізу загроз на
державному кордоні у відповідності з досягнутими домовленостями.
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 та вибухових речовин через
державний кордон України.
3. Провести спільний аналіз
загроз прикордонній безпеці з
прикордонними відомствами суміжних держав.

З питань застосування
мобільних підрозділів:
1. Завершити реформування
мобільних підрозділів Державної
прикордонної служби України –
однієї із основних складових системи сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону
та суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні. З цією метою:
а) продовжити формування
нормативно-правової бази мобільних підрозділів Державної
прикордонної служби України:
опрацювати та зареєструвати в

Міністерстві юстиції України «Інструкцію з управління мобільними
підрозділами Державної прикордонної служби України»;
б) удосконалити систему управління мобільними підрозділами, їх
оперативно-службовою діяльністю
та привести її у відповідність з кращими європейськими практиками:
– забезпечити участь мобільних підрозділів у спеціальних та
спільних операціях, оперативнопрофілактичних заходах з питань
протидії правопорушенням на державному кордоні;
– організувати та провести за
участю інструкторів країн ЄС тренінги з питань управління мобільними підрозділами, їх застосування
в охороні державного кордону та
протидії протиправній діяльності;

– продовжити заходи з реалізації Спільного плану співробітництва з підтримки ЕUВАМ
мобільних підрозділів Державної
прикордонної служби України;
в) організувати роботу щодо
нарощування рівня професіоналізму персоналу, розвитку та впровадження традицій, популяризації служби мобільних підрозділів
Державної прикордонної служби
України. З цією метою започаткувати проведення змагань на кращу
мобільну групу та конкурсу на кращий мобільний підрозділ.
2. Завершити технічне переоснащення мобільних підрозділів новітніми зразками технічних засобів охорони державного
кордону, автомобільної техніки,
озброєнням, засобами телекомунікації, спеціальних засобів та
екіпірування відповідно до норм
належності.
З питань удосконалення
системи управління,
реагування на зміни в
обстановці та забезпечення
готовності персоналу до дій:
1. Підвищити ефективність
управління службою, удосконалити систему оперативного реа
гування на зміни в обстановці
та управління органами, підрозділами Державної прикордонної
служби у разі виникнення ситуа

цій (нестандартних, надзвичайних), опрацювати оновлену нормативну базу з цих питань.
2. Провести комплекс заходів щодо посилення ролі та
значимості центрів управління
службою в органах охорони державного кордону, забезпечення
ними системного контролю за
організацією та результатами
несення служби підрозділів кордону.
3. Підняти на якісно новий
рівень процес управління службою у відділах прикордонної
служби, внормувати та кардинально посилити роль старших
змін прикордонних нарядів як
керівників ЦУС.
4. Завершити створення
ефективного механізму кадро
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вого відбору, підготовки персоналу та комплектування вертикалі центрів управління служ
бою, запровадити дієві мотиваційні підходи для залучення
кращого персоналу до служби
на ЦУСах.
5. Продовжити заходи з подальшої автоматизації процесів
управління службою, облаштування ЦУСів як сучасних пунктів управління, нарощування їх
технічних можливостей з моніторингу обстановки і дистанційного контролю за службою
нарядів.
6. Розробити Концепцію
створення системи інтегрованого відеоконтролю, опрацювати
план її реалізації та організувати
виконання 1-го етапу спланованих заходів.
7. Забезпечити стійке управління відомчою системою моніторингу повітряного простору на державному кордоні та
взаємообмін даними про повітряну обстановку з підрозділами Повітряних сил Збройних
Сил України.
8. Взяти участь у черговому
етапі стратегічного оборонного
планування та його реалізації в
Державній прикордонній службі
України.
З питань застосування сил
Морської охорони:
1. Продовжити виконання
заходів, передбачених Концепцією та Програмою розвитку
Морської охорони до 2020 року. З
цією метою:

– провести переоформлення ліцензування навчальнотренувального загону Морської охорони Південного
регіонального управління з
урахуванням
організаційноштатних змін;
– продовжити заходи з оптимізації та оновлення корабельнокатерного складу Морської охорони;
– продовжити удосконалення підготовки персоналу щодо
застосування його за спеціальностями на різних проектах кораблів та катерів.

2. Продовжити проведення
заходів з удосконалення охорони державного кордону на річці
Дунай. З цією метою:
–
вдосконалити
роботу
управлінської ланки з питань
організації, планування, підготовки, керівництва та контролю
за застосуванням корабельнокатерного складу Морської охорони;
– продовжити апробацію
комплектування катерів Морської охорони за двоекіпажною
системою;
– завершити створення системи охорони державного кордону на річковій ділянці шляхом висвітлення, отримання та
реалізації даних обстановки під
єдиним керівництвом.
3. Переопрацювати Курс підготовки корабельно-катерного
складу Морської охорони відповідно до вимог нормативноправових актів.
З питань розвитку
прикордонної авіації:
1. Закінчити відпрацювання
нормативно-правової бази з питань удосконалення структури
авіації, системи управління та організації оперативно-службової
діяльності з урахуванням 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
та вертольотів легкого класу в
охороні ДК та В(м)ЕЗ). Мати у
наступному році по два льотних
екіпажі на кожний літальний
апарат легкого класу.
3. Продовжити підготовку пілотів на легкі літаки та вертольоти з числа військовослужбовців
Держприкордонслужби відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).
Первинну підготовку здійснювати на договірних засадах у сертифікованих центрах цивільної

6. Подальше реформування
кінологічної служби відповідно
до Програми розвитку кінологічної служби Державної прикордонної служби України на період
до 2015 року.
7. Розвиток тісної взаємовигідної співпраці з кінологічними
службами правоохоронних органів і суспільних кінологічних
об’єднань України та інших держав.
З питань бойової
готовності, мобілізаційної
підготовки та організаційноштатної роботи:
1. Підвищити рівень готовності до дій в різних умовах обстановки та приведення органів у
вищі ступені бойової готовності.
2. Удосконалити систему доукомплектування персоналом,
довести укомплектованість органів охорони державного кордону
до 75% від загальної чисельності
діючих штатів.
3. Продовжити реалізацію
організаційно-штатних заходів, передбачених Концепцією розвитку
Державної прикордонної служби
України на період до 2015 року.
авіації, допідготовку до виконання завдань за призначенням – в
авіаційних ескадрильях інструкторським складом Державної
прикордонної служби.
4. Проводити обов’язкове
щоквартальне тренування членів
екіпажів на сучасних функціональних тренажерах для відпрацювання дій в особливих випадках у польоті.
5. Продовжити та вдосконалити практику планування й
виконання польотів авіації Державної прикордонної служби на
охорону державного кордону з
метою виконання завдань повітряного моніторингу контрольованих районів з виявлення ознак
застосування в протиправній діяльності малої авіації, встановлення місць несанкціонованого
обладнання злітно-посадочних
майданчиків.

З питань розвитку
інформаційно-телекомунікаційної
системи:
1. Продовжити подальше
створення, модернізацію та
розвиток
телекомунікаційної
мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України.
2. Забезпечити постійну готовність стаціонарних та польових вузлів зв’язку Державної
прикордонної служби на рівні,
що забезпечує виконання завдань з охорони державного
кордону в різних умовах обстановки та у разі виникнення нестандартних і кризових ситуацій.
3. Організувати та забезпечити виконання заходів з інформаційної безпеки при використанні засобів телекомунікацій та
автоматизації.
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, функціонування
служби «Довіра».
З кінологічних питань:
1. Закріпити умови позитивної мотивації проходження
служби інспекторів-кінологів із
службовими собаками.
2. Продовжити створення у
Державній прикордонній службі України сучасної ефективної
кінологічної служби з новими
напрямами, прийомами і способами використання розшукових
і спеціальних собак у прикордонній службі та прикордонному
контролі відповідно до сучасної
інтегрованої системи охорони
державного кордону.
3. Забезпечити ефективне
функціонування структурних кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України.
4. Удосконалити систему підготовки кінологічних кадрів та
дресирування службових собак
в Національній академії, Кінологічному навчальному центрі,
органах охорони державного
кордону та забезпечення.
5. Продовжити роботу щодо
удосконалення
матеріальнотехнічного забезпечення кінологічної діяльності.

З питань організації
повсякденної діяльності:
1. Удосконалення нормативноправової бази з питань організації повсякденної діяльності. З
цією метою опрацювати:
– Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України;
– Порадник з організації пов
сякденної діяльності у відділах
прикордонної служби Державної
прикордонної служби України;
– Порадник з організації повсякденної діяльності в органах
Державної прикордонної служби
України.
2. Удосконалення внутрішньої
служби шляхом введення інноваційних підходів. З цією метою:
– започаткувати спільне
виконання функції чергового
частини та оперативно-чергової
служби в органах охорони державного кордону;
– запровадити скоординоване
несення внутрішньої служби працівниками та військовослужбовцями у добовому наряді органів
Державної прикордонної служби;
– визначити єдині підходи та правила щодо організації
внутрішньої служби органів і
підрозділів охорони державного
кордону.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 4, 1 лютого 2013 року

7

ДОРОГОВКАЗ
3. Удосконалення вартової
служби органів Державної прикордонної служби України шляхом:
– запровадження служби
операторів технічних засобів
охорони;
– завершити роботу щодо обладнання постів новітніми технічними засобами охорони;
– удосконалення системи
практичної підготовки до служби
персоналу варти.
4. Обладнання об’єктів органів Державної прикордонної
служби України та їх технічне
прикриття шляхом:

ня ролі і ефективності Державної прикордонної служби
України в протидії корупції на
державному кордоні.
2. Взяти участь у розробці
базової антикорупційної навчальної програми у рамках
співробітництва між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та
Місією Європейського Союзу
з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові
(EUBAM).
3. Продовжити організацію
взаємодії з підрозділами, які
здійснюють боротьбу з корупці-

З питань підготовки персоналу:
1.
Забезпечити
підтримання професійної майстерності персоналу на рівні, який
дасть змогу якісно та ефективно
виконувати завдання за посадовим призначенням.
2. Удосконалити систему підвищення кваліфікації персоналу
Державної прикордонної служби
України в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Вдосконалення інтегрованого підходу до професійної
підготовки в Державній прикордонній службі України відповідно до стандартів ЄС».

– встановлення на огорожі прикордонних містечок засобів перешкод та технічних
засобів охорони;
– встановлення електрон
них систем пропуску до об’єктів
органів та підрозділів Державної прикордонної служби
України.

ІІ. ПЕРСОНАЛ –
ПАТРІОТИЗМ, ВЗІРЦЕВІСТЬ,
ВАРІАТИВНІСТЬ РОТАЦІЇ ТА
СЛУЖБОВОГО ЗРОСТАННЯ
Реалізація завдань,
визначених Президентом
України щодо ефективної
протидії корупційним проявам,
підтримання правопорядку
та дисципліни у відомстві.
Дотримання норм поведінки
визначених законодавством
особами, уповноваженими на
виконання функцій держави.
Розробка та впровадження
сучасних технологій управління
персоналом на основі
професійних компетентностей.
З питань забезпечення
правопорядку і профілактики
корупції:
1. Реалізувати 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, удосконален-

єю в прикордонних відомствах
сумісних з Україною держав.
4. Забезпечити координацію
заходів власної безпеки військовослужбовців та працівників
Держприкордонслужби.
5. Продовжити роботу щодо
розробки та запровадження підсистеми «Кримінальний аналіз
в підрозділах внутрішньої безпеки» КАІС «Гарт-21».
6. Розробити і реалізувати комплекс інформаційних та
профілактичних заходів, спрямованих на усунення передумов,
які сприяють втягуванню персоналу у протиправну діяльність,
порушенням антикорупційного
законодавства та іншим правопорушенням.

3. Забезпечити уніфікацію
системи оперативної підготовки
органів управління з метою забезпечення їх готовності до дій в
умовах різкої зміни обстановки
та локалізації конфліктних ситуацій на державному кордоні.
4. Запровадити в навчальний процес сучасні форми та
методи проведення занять, нарощувати практичну спрямованість в підготовці персоналу у
навчальних закладах.
5. Запровадити дистанційну
форму професійної підготовки
всіх категорій військовослужбовців.
6. Забезпечити подальше
удосконалення практичних навичок посадових осіб мобільних

підрозділів, відділів прикордонної служби типу «С», відділів спеціальних дій на воді, які
впевнено, законно та рішуче
діятимуть в умовах загострення
обстановки на державному кордоні.
7. Продовжити планомірне нарощування навчальноматеріальної бази в органах
охорони державного кордону,
Національній академії Державної прикордонної служби України та навчальних центрах відповідно до сучасних вимог.
8. Запровадити на постійній
основі курси по підготовці офіцерів – керівників мобільних
підрозділів, у тому числі із залученням фахівців інших відомств,
служб та організацій на базі Національної академії Держприкордонслужби України.
9. Запровадити щорічну підготовку в Навчальному центрі
Державної прикордонної служби України фахівців спеціальної
техніки ВПС типу «С» (опрацювати програми підготовки для
розрахунків БТР з виконанням
практичних стрільб).
10.
Організувати
заходи з нарощування навчальної
матеріально-технічної бази для
підготовки персоналу Національної академії, Навчального
центру Державної прикордонної
служби України та 10-го мобільного прикордонного загону.
11. Підвищити рівень підготовки персоналу служби в керівництві
підпорядкованими
органами та підрозділами під час
участі в навчаннях (тренуваннях)
за планами підготовки Збройних
Сил України та Антитерористичного центру при Службі безпеки
України.
З питань роботи
з персоналом:
1. Забезпечити подальше
удосконалення
ефективності
та практичної спрямованості
роботи з персоналом у відділах прикордонної служби, направленої на формування і підтримання мотивації персоналу
до виконання завдань охорони
державного кордону, патріотичних якостей, свідомого розуміння та сприйняття корпоративних принципів і норм, високої
культури та дисципліни служби, особистої поведінки під час
виконання службових обов'язків

та у позаслужбовий час.
2. Запровадити у практичну діяльність психологів під
час проведення комплексних
соціально-психологічних обстежень сучасних і валідних психологічних методик вивчення
особистості та діагностики колективних взаємин.
3. Розробити та нормативно
затвердити нові критерії професійної придатності кандидатів
на службу й навчання та оптимізувати процедуру професійнопсихологічного відбору.
4. Удосконалити організаційні, фінансові, матеріальні
та морально-психологічні стимули для підвищення ефективності служби, продовження роботи щодо забезпечення
об’єктивності, неупередженості
та послідовності дисциплінарної
практики керівниками всіх рівнів.
5. Організувати проведення ювілейного 10-го, щорічного
конкурсу Державної прикордонної служби України «Смарагдова
ліра».
6. Провести комплекс інформаційних заходів з персоналом, спрямованих на забезпечення дотримання та
виконання посадовими особами Служби норм Закону України «Про правила етичної поведінки».
З питань кадрового
забезпечення:
1. Забезпечити впровадження
вимог Закону України «Про державну службу» в Державній прикордонній службі України.
2. Сформувати нормативну
базу та забезпечити підготовку до
впровадження інноваційної системи управління персоналом у рамках реалізації спільного проекту
міжнародної технічної допомоги
ІНКА.
3. Організувати та провести
атестування усіх категорій військовослужбовців.
4. Продовжити заходи з вивчення та добору кандидатів для
комплектування посад плавскладу загонів Морської охорони,
льотного складу авіаційних підрозділів та підрозділів зв'язку,
автоматизації та захисту інформації.
5. Провести планову заміну
військовослужбовців на посадах з
установленими граничними строками перебування на них.
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ІІІ. ЗАКОННІСТЬ –
ФАХОВІСТЬ, ГУМАННІСТЬ,
СКООРДИНОВАНІСТЬ,
ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Дотримання прав і свобод
людини у сфері службової
діяльності, гуманного
ставлення до затриманих
осіб та законності дій
персоналу під час виконання
правозастосовних функцій.
Нарощування оперативної
складової у сфері практичної
реалізації положень
нового кримінального
процесуального законодавства.
Якісне впровадження
норм Кримінального

процесуального кодексу
України.
З питань забезпечення
законності, удосконалення
правового регулювання
діяльності Державної
прикордонної служби України:
1. Забезпечити безумовне
виконання персоналом законів
України, інших нормативноправових актів у сфері національної безпеки і оборони та
правоохоронної діяльності.
2. Завершити опрацювання підзаконних нормативноправових актів, необхідних для
застосування в оперативнослужбовій діяльності органів
охорони державного кордону
Кримінального процесуального
кодексу України з урахуванням
правозастосовчої практики.
3. Опрацювати новий наказ
Адміністрації Держприкордонслужби про порядок тримання
затриманих осіб з урахуванням
забезпечення безумовного дотримання прав людини.

4. 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).
5. Продовжити супроводження в комітетах Верховної Ради
України проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань військової служби, соціального захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей
(щодо вдосконалення порядку
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом).
6. Опрацювати проект Указу
Президента України про внесення змін до Положення про проходження громадянами України
військової служби у Державній
прикордонній службі України
з урахуванням змін до законів
України щодо проходження військової служби та запобігання і
протидії корупції.
7. Вжити заходів, необхідних
для набрання чинності Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання
українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району Рівненської області (Україна) та Столінського
району Брестської області (Республіка Білорусь).
З питань оперативнорозшукової діяльності:
1. Посилити протидію транс
кордонній організованій зло-

чинності у сферах незаконної
міграції, торгівлі людьми, кон
трабанди культурних цінностей,
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних
матеріалів, зброї та боєприпасів,
а також спеціальних технічних
засобів негласного отримання
інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів чи прекурсорів.
2. Посилити рівень практичного виконання завдань з
урахуванням
напрацьованого
досвіду та удосконалити нор
мативно-правову базу щодо реалізації положень кримінального
процесуального законодавства
на засадах пріоритетності прав і
свобод людини.
3. Нарощувати оперативнотехнічну складову оперативнорозшукової діяльності та інтенсивне проведення оперативнотехнічних заходів при проведенні
негласних слідчих (розшукових)
дій.

4. Забезпечити ефективну
співпрацю з органами прокуратури, правоохоронними органами
України і суміжних держав щодо
виконання завдань оперативнорозшукової діяльності та кримінального провадження.
5. Покращити підготовку
оперативного складу з урахуванням практичного досвіду застосування Кримінального процесуального кодексу України.
Набуття фахових навичок щодо
проведення слідчих (розшукових) дій.
З питань забезпечення
дотримання прав і свобод людини
у сфері діяльності Державної
прикордонної служби:
1. Забезпечити законність в
діях персоналу та дотримання
прав і свобод людини (затриманих осіб) під час виконання
органами охорони державного кордону правозастосовних
функцій, проведення заходів з
профілактики правопорушень у
ході оперативно-розшукової діяльності та законних інтересів
учасників досудового розслідування.
2. Продовжити здійснення
заходів щодо покращення професійного рівня персоналу, який
залучається до роботи із затриманими особами, з питань дотримання їх прав і свобод.
3. Продовжити заходи з удосконалення відомчої системи
тримання затриманих осіб, у т.
ч. із залученням міжнароднотехнічної допомоги.
4. Продовжити роботу з підвищення ефективності провадження у справах про адміністративні правопорушення.
5. Забезпечити виконання
вимог Угоди між Україною та ЄС
про реадмісію осіб та Угоди між
Кабінетом Міністрів України і
Урядом Російської Федерації про
реадмісію (після набрання чинності у новій редакції).

ІV. МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО – ДОВІРА,
ПАРТНЕРСТВО, ПРАГМАТИЗМ
Розвиток прикордонного
співробітництва. Активізація
договірно-правового
оформлення державного
кордону. Залучення міжнародної
технічної допомоги. Практична
реалізація міжнародних аспектів
інтегрованого управління
кордонами.
З питань договірно-правового
оформлення державного
кордону:
1. Забезпечити виконання за
компетенцією Державної прикордонної служби України завдань державного значення з
питань
договірно-правового
оформлення державного кордону України.
2. Взяти участь у:
– роботі Спільної українськомолдовської
та
українськоросійської демаркаційної комісії;
– переговорному процесі
з питань Азово-Керченського
врегулювання та договірноправового оформлення україн
сько-білоруського
державного
кордону;
– 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 українсько-молдовського
державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань.
3. Забезпечити виконання
заходів зі спільної перевірки
українсько-румунського державного кордону та робіт за планами спільних комісій з перевірки
(огляду) проходження на місце-
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українсько-словацького,
українсько-угорського та україн
сько-польського державних кордонів.
З питань діяльності
прикордонних представників:
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 прикордоннопредставницької роботи;

– удосконалення норматив
но-правової бази діяльності прикордонних представників України та взаємодії з прикордонними
представниками суміжних країн;
– удосконалення системи
моніторингу обстановки на державному кордоні з метою завчасного виявлення та усунення
передумов до її ускладнення,
своєчасного реагування на зміни
обстановки;
– організаційне та методичне керівництво прикордоннопредставницькою роботою.
З питань прикордонного
співробітництва:
Забезпечити:
– розвиток нормативноправової бази співробітництва з
прикордонних питань;
– виконання планів розвит
ку співробітництва з прикордонними службами суміжних
держав, запровадження спільних аналізів обстановки та удосконалення обміну інформацією, взаємодії оперативних
підрозділів та підрозділів внутрішньої безпеки;
– 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 консультаційних (контактних) пунктів та розширення їх мережі.
З питань європейської
інтеграції та співробітництва
з НАТО:
Забезпечити:
– реалізацію за компетенцією
відомства 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;
– активну участь у підготовці Програми імплементації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, реалізації програми ЄС
«Східне партнерство» та її флагманської ініціативи «Інтегроване управління кордонами»;
–
подальший
розвиток
співробітництва з Європейською Агенцією з управління
оперативним
співробітницт
вом на зовнішніх кордонах
держав – членів ЄС FRONTEX,
виконання заходів Плану співробітництва з FRONTEX на
2013–2014 роки;

– виконання за компетенцією відомства зобов’язань,
передбачених Меморандумом
про взаєморозуміння між Урядами України, Молдови та Європейською Комісією щодо
Місії Європейської Комісії з
надання допомоги у питаннях
кордону в Україні та Республіці
Молдова;
– удосконалення співробітництва з інституціями ЄС та
прикордонними
відомствами
країн – членів ЄС з протидії
організованій транскордонній
злочинності та незаконній міграції;
– вивчення і використання
кращого досвіду у сфері інтегрованого управління кордоном, розвиток контактів з
навчальними закладами прикордонних та правоохоронних
органів ЄС з питань впровадження кращого досвіду підготовки персоналу;
– реалізацію за компетенцією відомства Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2013
рік, участь у реалізації Цілей
партнерства Україна – НАТО у
рамках Процесу планування та
оцінки сил, взаємодію з Офісом зв’язку НАТО в Україні у
рамках Програми підготовки
персоналу.
З питань міжнародного
співробітництва:
Вжити заходів щодо:
– подальшого розвитку відносин з Міжнародною організацією з міграції відповідно до
Протоколу про співробітництво;
– розвитку співпраці з
ООН та її органами і програмами шляхом реалізації спільних проектів;
– участі у Будапештському
процесі, роботі Міжнародної
конференції з прикордонних
питань, Форуму з прикордонних питань країн Балтійського
регіону;

– поглиблення співробітництва з Міжнародним центром розвитку міграційної політики;
– розширення формату
співпраці 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.
З питань реалізації
міжнародних проектів та програм:
Забезпечити координацію
заходів із:
– залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на
виконання Плану заходів щодо
реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами;
– запровадження програми
бюджетної підтримки у рамках
Європейського інструменту сусідства та партнерства;
– реалізації проектів міжнародної технічної допомоги
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 міжнародної
допомоги у сфері нерозповсюдження та експортного кон
тролю;
– реалізації спільних з Урядом США, Міжнародної організації з міграції проектів з
розвитку кадрового та інтелектуального потенціалу Державної
прикордонної служби України.

V. ВСЕБІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
– ЕФЕКТИВНІСТЬ,
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ЕКОНОМІЯ,
КОНТРОЛЬ
Створення ефективної
системи матеріальнотехнічного забезпечення та
раціонального вдосконалення
інженерного облаштування
державного кордону.
Продовження переоснащення
відділів прикордонної
служби, яке спрямоване на
економію ресурсів. Оновлення
прикордонної авіації та
корабельно-катерного
складу Морської охорони.
Забезпечення якісного
внутрішнього аудиту виконання
бюджетних програм і програм
розвитку.
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
3248 прикордонних знаків;
– провести поточний ремонт
(фарбування)
прикордонних
знаків – 1500 шт.;

– здійснити повну заміну та
відновлення прикордонних знаків – 25 шт.;
– здійснити очистку просік –
200 км;
– забезпечити проведення
в межах компетенції заходів з
демаркації сухопутної ділянки
українсько-російського та центральної частини українськомолдовського державного кордону.
2. Продовжити роботи з удосконалення прикордонної інфраструктури. З цією метою забезпечити утримання:
– інформаційних знаків та
покажчиків – 18270 шт.;
– металевих спостережних
вишок – 215 од.;
– прихованих постів спостереження – 700 од.;
– вертолітних майданчиків –
133 од.;
– причалів для малих плавзасобів – 29 од.;
– тимчасових прикордонних
постів на ланках ПМП – 8 шт.
3. Продовжити роботи з удосконалення системи візуального
і технічного спостереження, для
цього:
– модернізувати РЛС на ПТС
– 2 пости, у тому числі за рахунок:
– модернізації РЛС «Наяда»
– 2 од.;
– придбання РЛС «Фуруно»
– 2 од.
4. Вжити заходів з доукомплектування та переоснащення
органів охорони державного
кордону сучасними технічними
та спеціальними засобами. Для
цього отримати за проектами
міжнародної технічної допо
моги:
– патрульних автомобілів –
25 од.;
– автобусів для перевезення
нарядів (змін) – 6 од.;
– мікроавтобусів для перевезення нарядів – 11 од.;

– спеціальних автомобілів –
16 од.;
– переносних тепловізійних
приладів – 17 од.;
– приладів нічного бачення –
20 од.;
– переносного обладнання для контрольних постів – 20
к-тів.;
– пристроїв для примусової зупинки «Кактус» –
100 шт.;
– сигналізаційних систем для
охорони локальних ділянок – 5
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.
Для чого придбати (встановити):
за проектом міжнародної технічної допомоги «Друга лінія захисту»:
– комплекси виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів
типу «Янтар» – 8 од.;
– спектрометрів-радіометрів
з функцією ідентифікації типу
МКС-А-03-1 – 8 шт.;
за проектом міжнародної технічної допомоги «Тасис-2007»:
– комплекси виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів
типу «Янтар» – 3 од.
7. Забезпечити постійну технічну готовність засобів радіаційного контролю до застосування,
для цього провести регламентне
технічне обслуговування і ремонт:
стаціонарних комплексів виявлення ядерних та радіоактивних
матеріалів типу «Янтар» – 16 од.;
мобільних комплексів виявлення ядерних та радіоактивних
матеріалів – 5 од.
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8. Продовжити підготовку
персоналу з питань виявлення
ядерних та радіоактивних мате
ріалів на державному кордоні,
для цього:
– 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 навчаннях з виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів
«Кордон ІV» та «СіБриз-2013».
9. Продовжити оновлення
корабельно-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 «УМС1000»;
– розпочати будівництво третього катера Морської охорони
типу «Орлан».
10. Продовжити оновлення
парку авіаційної техніки, для
цього придбати:
– легких патрульних літаків
– 1 од.;
– легких патрульних вертольотів – 5 од.
11. Забезпечити постійну
технічну готовність авіації та
корабельно-катерного
складу.
Для цього провести:

– регламентні роботи: літаків
– 4 од.; вертольотів – 5 од.;
– докові роботи: кораблів – 3
од.; катерів 1–го рангу – 5 од.;
– планові ремонти: кораблів
– 1 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» – 2 комплекти;
продовжити роботу з подальшого удосконалення супутникової системи контролю застосування авіації «АВІАТРЕКІНГ»;
оснастити легкі патрульні
літаки DА42 М-NG радіостанціями КХ діапазону для забезпечення надійного стійкого
зв’язку.
З питань тилового та
фінансового 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.

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.
7. Завершити заходи по переходу персоналу Державної
прикордонної служби України
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 України техніки, технічних
засобів та майна номенклатури
підрозділів тилового забезпечення.
11. Зменшити обсяги споживання природного газу в опалювальний період за рахунок
переведення газових котелень
у режим споживання альтернативних видів палива.
12. 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.
13.
Зосередити
основ
ні зусилля з питань охорони
здоров’я на організації системних заходів щодо профілактики
та попередження розвитку захворювань, удосконалення технічного забезпечення щорічних
медичних оглядів та диспансерного спостереження, організації надання медичної допомоги
шляхом:
– формування здорового способу життя (впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування

престижу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої
особистості);
– забезпечення санітарноепідеміологічного благополуччя
умов життєдіяльності особового
складу (здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду; визначення пріоритетних
заходів у профілактиці захворювань; оздоровлення середовища
життєдіяльності персоналу, пропаганда гігієнічних знань і здорового способу життя);
– вивчення, оцінювання і прогнозування показників здоров’я
особового складу (посилення
контролю за станом здоров’я особового складу та ветеранів, забезпечення їх соціального захисту,
досягнення оптимальної праце
здатності та соціальної активності, ретельна організація та проведення повсякденного медичного
спостереження
декретованого
контингенту);
– подолання технологічного
відставання; поєднання розвитку
інновацій і впровадження медичних технологій.

забезпечення та заробітну плату.
2. Здійснити контроль за належною організацією обліку військового майна.
3.
Здійснити
контроль
за дотриманням правильного,
ощадливого та доцільного витрачання (використання) матеріальних засобів та списанням з обліку
військового майна.
4. Провести оцінку ефективності організації внутрішнього
контролю в органах Держприкордонслужби за станом збереження, наявністю, використанням та списанням з обліку
матеріальних цінностей.
5. Забезпечити проведення
внутрішнього аудиту в органах
Держприкордонслужби відповідно до планів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.
6. Забезпечити проведення
заходів зі спеціальної професійної підготовки особового складу
підрозділів внутрішнього аудиту.
7. Запровадити проведення
постійного моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

14. Провести:
– робочу зустріч керівників
військово-медичних підрозділів
(органів) прикордонних відомств
держав СНД (клінічний санаторій
«Аркадія», листопад);
– 13у практичну конференцію керівного складу служби
охорони здоров’я (клінічний
санаторій «Аркадія», жовтень).
15. Взяти участь:
– у змаганнях з медичного
рятівництва в рамках Програми транскордонної співпраці з
медичних питань (Львівський
клінічний госпіталь, лютий, травень, вересень).

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
– СТАБІЛЬНІСТЬ, ГАРАНТІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ

З питань внутрішнього аудиту:
1. Забезпечити контроль за
законним, господарськи доцільним, ефективним та цільовим
використанням бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт
і послуг. Контроль за законним
витрачанням коштів на грошове

Забезпечення законних
прав персоналу на правовий
і соціальний захист.
Поглиблення диференціації
грошового забезпечення
військовослужбовців залежно
від ступеня навантаження.
Покращення умов службової
діяльності та побуту
прикордонників. Створення
умов для можливості вибору та
службового зростання.
З питань покращення
соціального захисту,
умов службового зростання,
діяльності та побуту
прикордонників:
1.
Забезпечити
дотримання Конституції та законів
України стосовно прав і свобод
громадян, які перебувають на
службі в підпорядкованих ор-
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ганах (підрозділах), та забезпечення їх правової і соціальної
захищеності.
2.
Здійснювати
постійний контроль за вирішенням
соціально-побутових проблем
персоналу та членів сімей і моніторинг службового навантаження персоналу відділів прикордонної служби.
3. Забезпечити поступовість
службового зростання молодшого персоналу, який має відповідний потенціал для професійного розвитку.
4. Забезпечити сприятливі умови для службового зрос-

10. Завершити будівництво
лікувального корпусу № 4 (бальнеолікувальниця)
(клінічний
санаторій «Аркадія», м. Одеса,
квітень).
11. Завершити
капітальний ремонт флюорографічного
кабінету та відділення функціональної діагностики адміністративного корпусу (Центральний
клінічний госпіталь, м. Київ,
листопад).
12. Продовжити
роботу
щодо забезпечення соціального
захисту ветеранів та членів їхніх
сімей, працівників Державної
прикордонної служби України.

Поглиблення взаємодії з
громадянським суспільством на
засадах прозорості та відкритості
діяльності відомства для
демократичного цивільного
контролю, доступу до публічної
інформації. Підтримання
високого авторитету Державної
прикордонної служби України
у українському народі та
забезпечення суспільної
підтримки її службової діяльності.

тання і професійного розвитку
військовослужбовців-жінок,
збільшення їх складової у кадровому резерві на керівні посади та
її реалізацію.
5. Продовжити облаштування та розвиток інфраструктури
військових містечок, службового і житлового фондів органів
та 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.
6. Продовжити у рамках реалізації проекту транскордонного
співробітництва «Польща–Білорусь–Україна»
реконструкцію
містечок прикордонних підрозділів ВПС «Павловичі» і «Амбуків» Львівського прикордонного загону, ВПС «Грабове», ПП
«Висоцьк» і ПП «Новоугрузьке»
Луцького прикордонного загону, ВПС «Нижанковичі», ВПС
«Сянки», ВПС «Мігове» Мостиського прикордонного загону.
7. Здійснити будівництво,
реконструкцію та капітальний
ремонт об’єктів житлового і спеціального призначення в межах
виділених бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами.
8. Покращити харчування
особового складу за рахунок
збільшення асортименту страв
завдяки урізноманітненню продовольства.
9. Провести диспансеризацію персоналу та ветеранівприкордонників
(вересень–
листопад).

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 виконуються
(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 пов
нотою 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 мате
ріальних ресурсів.

З питань підтримання високого авторитету Державної
прикордонної служби України та
забезпечення суспільної підтримки
її службової діяльності:
1. Забезпечити об’єктивне і
своєчасне інформування Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів
України, Ради національної безпеки та оборони України про
стан справ у відомстві.
2. Продовжити роботу із забезпечення всебічного, кваліфікованого задоволення законних прав та інтересів громадян.
3. Продовжити удосконалення системи консультацій з громадськістю з питань діяльності
Державної прикордонної служби
України, розширення переліку
сфер і напрямків діяльності відомства для проведення зазначеної роботи.
4. Забезпечити якісний моніторинг оцінок, зауважень і пропозицій громадськості та їх оперативну реалізацію.
5. Створити умови для 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.
6. Сприяти удосконаленню
шляхів співпраці з профспілковою, ветеранською та іншими
громадськими
організаціями,
громадською і консультативною
радами.
7. Провести (спільно з керівниками ветеранських ор-

VІI. ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ
СУСПІЛЬСТВА – ПРОЗОРІСТЬ,
ОПЕРАТИВНІСТЬ, АВТОРИТЕТ

ганізацій)
комплекс
заходів
роз’яснювальної роботи серед
пенсіонерів-прикордонників та
членів їхніх сімей щодо порядку
вирішення окремих питань з їх
пенсійного та соціального забезпечення.
З питань інформування громадськості про діяльність
Державної прикордонної
служби України та взаємодії із
засобами масової інформації:
1. Сприяти своєчасному
отриманню засобами масової
інформації об’єктивної інформації щодо діяльності Державної прикордонної служби України та розбудови державного
кордону України.
2. Підтримувати в актуальному стані офіційний сайт Державної прикордонної служби
України.
3. Забезпечити постійну
присутність інформації на прикордонну тематику на Урядовому веб-порталі.
4. Забезпечити ефективний
інформаційний супровід участі
керівництва Державної прикордонної служби України в
публічних та інформаційних заходах.
5. Створити умови оперативного реагування на запити
представників мас-медіа відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації», надання роз’яснень про
важливі аспекти діяльності
прикордонного відомства та резонансні події.
6. Організовувати цільові
виїзди представників ЗМІ в органи та підрозділи охорони державного кордону.
7. Розповсюджувати інформаційні матеріали про порядок
перетинання кордону пасажирами і транспортними засобами
та заходи, яких вживає Державна прикордонна служба України
для підвищення рівня комфорту
громадян під час паспортного
контролю.
8. Забезпечити висвітлення
найважливіших подій, що відбулися в прикордонному відомстві
у відомчих засобах масової інформації – газеті «Прикордонник
України» та журналі «Кордон».
9. Сприяти в створенні та
виході в ефір на Першому Національному телеканалі України
телепередачі «Кордон держави».
10. Продовжити практику
підготовки аналітичних статей
та інформаційних повідомлень
до центральних органів РКПВ
СНД журналів «Пограничник Содружества» та «Ветеран
границы».

11. Підтримувати тісну взаємодію між персоналом по роботі із ЗМІ Держприкордонслужби з прес-службами інших
правоохоронних та взаємодіючих державних органів на усіх
рівнях.
12. Забезпечити участь журналістів, які активно висвітлюють прикордонну тематику, в
щорічному конкурсі Державної
прикордонної служби України
«Смарагдова ліра» на кращі твори
літератури і мистецтв про прикордонників.
З питань розгляду звернень
громадян та запитів на отримання
публічної інформації:
1. Продовжити роботу із забезпечення всебічного, кваліфікованого і оперативного розгляду звернень громадян та їх
запитів на отримання публічної
інформації.
2. 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 і пенсіонериприкордонники та інші громадяни, які потребують соціального
захисту та підтримки.
3. Забезпечити розгляд депутатських запитів і звернень
згідно із Законом України «Про
статус народного депутата України».
4. Забезпечити неухильне дотримання затвердженого графіку
особистого прийому громадян
керівним складом відомства.
5. Удосконалити систему
контролю за діяльністю посадових осіб щодо розв’язання
питань і проблем, з якими звертається підлеглий персонал та
члени їхніх сімей.
6. Забезпечити проведення
постійного моніторингу дотримання законодавства з питань
звернень громадян.
7. Забезпечити належні умови
для подання звернень та письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
8. Забезпечити своєчасне оприлюднення в офіційних
друкованих виданнях та на вебсайті 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.
n
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колегія Східного регіонального управління Державної прикордонної
служби України та весь персонал регіонального управління вітає з
50-річним ювілеєм начальника Східного регіонального управління
генерал-лейтенанта КУЧЕРЕНКА Андрія Аркадійовича!
Ваш життєвий шлях є прикладом сумлінного та високопрофесійного
ставлення до своїх службових обов’язків. Від щирого серця бажаємо Вам
невичерпної життєвої енергії, наснаги, оптимізму, добра та родинного
затишку! Нехай невтомна праця, невгасима енергія, мудрість та високий
професіоналізм супроводжують Вас і в подальшому! Зичимо міцного
здоров’я, щастя та благополуччя на довгі роки!
Ректор та весь персонал Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Б. Хмельницького вітає з Днем народження першого
заступника ректора НАДПСУ генерал-майора КАЛЮЖНОГО Валерія
Олександровича!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли
вагомий внесок у розвиток Національної академії Держприкордонслужби
України, забезпечили повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам
випала можливість працювати з Вами і досягати разом професійних висот.
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія
та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху!
Колектив Чернівецького прикордонного
загону щиросердечно вітає з 86-річчям Голову
ветеранської організації Чернівецького загону
полковника у відставці ЧУПАКА Василя
Олексійовича!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас – усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Колектив окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро вітає з Днем народження
заступника начальника центру – начальника
відділу персоналу Кінологічного навчального
центру підполковника ЛУЩИКА Андрія
Григоровича!
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я,
невичерпної енергії та наснаги, родинного
затишку, благополуччя і добра.
Нехай кожен Ваш день буде наповнений
корисними справами і теплом людських
стосунків, а мрії втілюються у життя та
приносять бажану радість і задоволення!
Колектив окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро вітає з Днем народження
заступника начальника окремого відділу
прикордонної служби типу «С» Західного

Колектив Окремого регіонального центру
комплектування з місцем дислокації м.Київ
щиро і сердечно вітає з Днем народження
начальника Окремого регіонального центру
комплектування полковника ШУЛЬГУ
Валерія Володимировича та начальника
діловодства ТЕЛІЖЕНКА Григорія
Миколайовича! Бажаємо Вам міцного
здоров’я та життєвої наснаги, професійних
успіхів, особистих досягнень, сімейного щастя,
злагоди й добробуту у Вашій оселі!
Рада та актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро та
сердечно вітають заслуженого працівника
культури України старшого прапорщика
запасу КОВАЛЬОВА Петра Васильовича
з 60-річним ювілеєм та з Днем народження заслуженого працівника транспорту
України майора КОЖУХАРА Миколу
Дмитровича! Зичимо іменинникам
міцного козацького здоров’я, особистого
щастя, сімейного благополуччя та успіхів у
повсякденній праці!

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Черкаська область.
Допоможіть знайти 16-річного жителя Смілянського
району Павла Петренка, який 15 січня 2013
року виїхав від своєї бабусі (м. Мала Виска
Кіровоградської області) й більше його не бачили.
Прикмети юнака: на вигляд 16 років,
170-175 см на зріст, худорлявої статури,
коротке темне волосся.
Був одягнений у чорну куртку та темно-сині джинси.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

З анкети: «Освіта –
вища, непочата»
* * *
«Який галантний зятьок», – з посмішкою на
обличчі сказала теща розкладаючи обидві гвоздики
по різних вазах.
* * *
– Галю, що це в тебе
губа така розпухла?
– Та... це бджола.
– А що ж ти її не змахнула?
– Та не встигла, батько
її лопатою забив!
* * *
– Абраме, а ти, випадково, не шахтар?
– Ні, я не випадково, я
принципово не шахтар!
* * *
– У зв’язку з відсутністю у вашому туалеті
туалетного паперу прошу
видати мені книгу скарг...
* * *
Дід і баба врахували
свої попередні помилки і
спекли Кубика.

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
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лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Андрій ГЕРАСИМКІВ

У лютому–квітні 2013 року проводитиметься пілотний проект курсів підвищення кваліфікації
молодшого персоналу Держприкордонслужби України «Сучасне забезпечення паспортних
документів та можливі способи їх фальсифікації». Форма навчання на курсах – дистанційна.
На навчання запрошуються всі бажаючі особи молодшого персоналу підрозділів органів
охорони державного кордону, які проходять службу на посадах молодших інспекторів та
інспекторів прикордонної служби.
Навчання на курсах буде організовано в два етапи. Перший передбачає безпосереднє
вивчення навчального матеріалу без відриву від виконання службових обов’язків у формі
самостійної підготовки. 2-й етап проводитиметься на базі Навчального центру Державної
прикордонної служби України з проведенням практичних занять і підсумкового контролю знань.
Реєстрація учасників курсів проводитиметься 4-6 лютого 2013 року на Інтранет–
ресурсі Головного центру дистанційного навчання за адресою «GCDN.DPSU».
ФУТБОЛ

регіонального управління капітана
СКОРОХВАТОВА Миколу Олеговича
та розвідника відділення оперативного
документування старшого прапорщика
ЛІВИКА Романа Євгеновича!
Нехай шаною, любов‘ю й повагою оточують
Вас колеги, близькі та друзі!
Миру, сімейної злагоди, благополуччя і
добробуту Вам і Вашій родині!

Павло Петренко

Навчайся дистанційно!

Україна побореться
і за Євро-2020
Євро-2020 прийматимуть одразу ж 13 різних країн.
Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому УЄФА у
швейцарському місті Ньйоні. Під це революційне рішення одразу ж
озвучили відповідне гасло «Євро для Європи».
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ
Кандидатами на проведення матчів
Чемпіонату Європи з футболу одна країна зможе подати не більш як два міста при
цьому затверджено буде лише одне. Подання заявок почнеться уже за три місяці,
а остаточний список міст-господарів буде
оголошено у вересні наступного року.
Відтак Україна також має шанс за 8 років

після проведення матчів фінальної частини континентальної футбольної першості
знову зустрічати Євро.
– Маючи стадіони, які відповідають
усім вимогам УЄФА і досвід проведення змагань такого рівня, Україна не може
не брати участь у подачі заявок, – сказав перший віце-президент ФФУ Анатолій ПОПОВ. А мер Донецька Олександр
ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив, що його місто має
змагатися за матч Євро-2020 з Києвом. n

ДОСЛІДЖЕННЯ

Криза – кризою,
а туристів більшає
Всесвітня туристична організація стверджує, що
незважаючи на економічні проблеми через глобальну
фінансову кризу сектор міжнародного туризму продовжує
зростати, і ця тенденція триватиме й 2013 року.
Укрінформ
Як зазначається на сайті організації,
торік кількість міжнародних туристів
зросла на 4% у порівнянні з попереднім
роком і вперше в історії перевищила один
мільярд.

«2012-го року ми спостерігали економічну нестабільність в усьому світі,
особливо в єврозоні, але міжнародному туризму вдалося залишитися на підйомі», – заявив глава організації Талеб
РІФАЇ.
При цьому він зауважив, що сектор
туризму пристосувався до мінливих
ринкових умов і хоча й помірнішими
темпами продовжить розвиватися й
2013-го року.
Найпопулярнішим серед туристів
регіоном залишається Європа. 2012го року її відвідали 535 млн. іноземців.
Найбільші витрати у зв’язку з поїздками за кордон з «країн з економікою, що
формується», були відзначені серед росіян і китайців. При цьому в порівнянні з 2011 роком минулого року витрати
російських туристів зросли на 31%, а
китайських – на 42%.
n

НУ І НУ!

Дивні закони США
У штаті Вашингтон, люди, які приїхали до
штату з наміром вчинити злочин, повинні спочатку зателефонувати в поліцію й поінформувати
її про наявність подібних планів.
У Лос-Анджелесі заборонено облизувати жаб
У місті Норка закон забороняє жителям мати
носорогів.
У місті Мобіл чоловікам заборонено вити пововчому в публічних місцях.
У місті Боулдер заборонено виставляти дивани на ´анку будинку.
У Флориді двері усіх будинків повинні відкриватися тільки назовні.
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...І запам’ятайте, солдат Люся!
Вартовий подає команду: «Стій! Хто йде?!»,
а не репетує: «Не підходь, а то закричу!»

