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«Патріотизм на грошах
не формується»

Розвиток відомства:
технології, інновації, удосконалення

Про те, яким керівництво нашої Служби
бачить свій підхід до свідомості підлеглих,
кореспонденту «ПУ» пояснює директор
Департаменту персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби генерал-полковник
Михайло КОВАЛЬ.

В Одесі, на базі Південного
регіонального управління, під орудою
Голови Державної прикордонної служби
України генерала армії України Миколи
ЛИТВИНА відбулося виїзне засідання
Колегії Держприкордонслужби.
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«Академіки» йдуть на кордон

У Національній академії прикордонного відомства відбувся двадцять перший випуск офіцерів. За багаторічною
традицією святкове дійство відбувалося на Майдані Незалежності Хмельницького. В урочистостях взяли участь
директор Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби Михайло КОВАЛЬ, представники органів
місцевої влади, ветерани Служби та рідні випускників.
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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n Нові правила
для бізнесу

Наступного тижня вступає в
силу постанова Кабінету Міністрів
України „Про визначення пунктів
пропуску через державний кордон
України, через які здійснюється
переміщення підакцизних
товарів, та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України”
від 29.05.2013 № 390. Цим
документом спрощено умови
та знято багато обмежень для
переміщення підакцизних товарів
через державний кордон України.
Постанова скасовує понад 50
актів, прийнятих протягом
останніх 15 років, оскільки
вони не відповідали: існуючим
світовим тенденціям у торгівлі
між країнами; зобов’язанням
України перед Європейським
Союзом щодо спрощення умов
торгівлі товарами; вимогам
бізнесу щодо безперешкодного
просування товарів на європейські
ринки, ринки країн-членів
СНД та в Україну. Обмеження,
що існували, також не сприяли
розвитку України як транзитної
держави. Положення постанови
дозволяють переміщувати товари,
крім спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, товарів
військового призначення,
наркотичних засобів, призначених
для лікування та виробництва,
практично через усі пункти
пропуску через державний
кордон України. Цим же
рішенням розширено перелік
пунктів пропуску, через які
можна переміщувати спирт,
алкогольні напої та тютюнові
вироби. Знято питання, що
постійно турбувало автомобільних
перевізників стосовно можливості
переміщення підакцизних товарів
через пункти пропуску „Кучурган”
та „Платонове” на українськомолдовському кордоні. Відкриті
для переміщення будь-яких
товарів також морські та авіаційні
пункти пропуску, що надало змогу
бізнесу вибирати яким видом
транспорту йому скористатися
для переміщення товарів через
державний кордон.

n Дерев’яні церкви
Карпат – всесвітня
спадщина

21 червня під час засідання
37-ї сесії Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі
одноголосно «Дерев’яні церкви
Карпатського регіону України»
внесено до списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Про це
повідомив міністр культури
Леонід НОВОХАТЬКО. «Це
– транскордонна номінація
України та Польщі. До списку
ЮНЕСКО внесено 8 храмів, що
знаходяться на території Польщі
та 8 – на території України: 4 у
Львівській області й по 2 у ІваноФранківській та Закарпатській
областях», – пояснив міністр. «У
цих унікальних дерев’яних церков
поважний вік. Їм понад 300 років.
Найстаршою є церква Зіслання
Святого Духа у с. Потеличі
Жовківського району Львівської
області. Ця пам’ятка архітектури
датується 1502-1600 роками», –
повідомив Леонід НОВОХАТЬКО.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Сумщина чекає на демаркацію
Юрій ЗАНОЗ

На засіданні робочої групи спільної
українсько-російської демаркаційної комісії, що відбулося у Києві, українські
експерти та їхні російські колеги продовжили роботу з розробки графічного проекту демаркації українсько-російського
державного кордону на сумській ділянці.

У засіданні взяли участь представники
державних
топографогеодезичних і картографічних підприємств, що відносяться до сфери
управління Держземагентства Укра
їн и, зокрема: заступник директора
Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Микола ТРЮХАН і
головн ий інженер Українського державного аерогеодезичного підприємства Василь ОРЕЩЕНКО.
n

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Пенсії держслужбовцям буде змінено
Пенсії держслужбовцям з 1 січня 2014 року будуть
обчислювати за новим порядком. Про це повідомив
Директор департаменту пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів Микола ШАМБІР,
коментуючи новий Порядок та умови визначення
заробітної плати для обчислення пенсії державного
службовця, прийняті Кабміном.
Ганна ЧАБАРАЙ

«Згідно з документом, з 1 січня 2014 року під час призначення
пенсії посадовий оклад, надбавка
за ранг або кваліфікаційні класи,
класний чин або спеціальні звання та вислугу років враховуватимуться в розмірах, установлених
на день призначення пенсії за
останньою займаною посадою»,
– зазначив директор Департаменту пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів
Микола ШАМБІР.
Розміри інших виплат, що
включаються в заробіток для
призначення пенсії, в залеж-

ності від дати звернення за пенсією, визначатимуться за бажанням пенсіонера за останні 24 або
будь-які 60 календарних місяців
роботи на посадах, які дають
право на даний вид пенсії.
«Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюватиметься у разі підвищення
розміру зарплати працюючого
державного службовця за рішенням Уряду або у зв’язку із зміною
мінімальної зарплати»,– зауважив Микола ШАБМІР.
Крім того, Микола ШАМБІР
відзначив, що Мінсоцполітики
комплексно підходить до питання модернізації пенсійної системи. З цією метою при відомстві
за ініціативи міністра соціаль-

ної політики України Наталії
КОРОЛЕВСЬКОЇ було створено робочу групу, яка займається
найбільш актуальними питаннями. Зокрема, запровадженням
другого рівня накопичувальної
пенсійної системи, осучасненням пенсій, а також питанням
пенсійного віку.

Нагадаємо, за рішенням Генеральної Асамблеї ООН щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних
служб. В Україні День державного службовця відзначають,
починаючи з 2003 року, згідно з
відповідним Указом Президента
України.
n

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

Із чуйністю до чужої біди
Нещодавно у Верховній Раді України відбулось офіційне
відкриття фотовиставки з нагоди Всесвітнього дня біженця.
Регіональне представництво Управління Верховного Комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Білорусі, Молдові
та Україні за підтримки Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної
Ради України представили присутнім різноманітну ілюстровану
інформацію щодо проблем біженців.
Андрій КУЧЕРОВ

– Кількість переміщених людей щороку зростає – заявила у
своєму вступному слові
Марія ЮРІКОВА, заступник Голови Представництва ЄС в Україні.
– Європейський Союз
буде підтримувати цих
людей, адже на сьогодні
їхня кількість досягає 46
млн. осіб.
– Найближчим часом
на розгляд Парламенту
буде подано низку законодавчих актів, які регулюватимуть питання,
пов’язані з проблематикою біженців, – заявив
Голова Комітету з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Верховної Ради України
Валерій ПАЦКАН.
Проблема біженців для
нашої держави не нова, але
актуальна. 2012 року подано 926 скарг на рішення
щодо статусу біженців, які
знаходилися на розгляді
центрального органу, 641
особі було відмовлено у
наданні цього статусу. Це
громадяни Сомалі, Киргизстану, Афганістану, Сирії, Узбекистану.
Всього ж минулого
року 1573 особи (враховуючи дітей – 1860) звернулись із заявами про
надання статусу біженця
в Україні. Кожен третій з
них – громадянин Афганістану, 17 відсотків складають громадяни Сомалі,
трохи менше – сирійці та
киргизи.
Чимало уваги приділяється
гуманітарній

стороні питання. У цьому
зв’язку згадується особистість на ім’я Фрітьоф
Нансен. «Це найвидатніша постать у норвезь-

кій історії ХХ століття»
– таку оцінку дав своєму
співвітчизнику Надзвичайний та Повноважний
Посол Королівства Норвегії в Україні Ельведал
ФРЕДРІКСЕН.

І справді, досягнення норвезького вченого, гуманіста, видатного
діяча,
Нобелівського
лауреата та першого
Верховного комісара у
справах біженців Ліги
Націй не можна недооцінювати. Всім, хто займається
проблемами
біженців, знайомий вислів «паспорт Нансена»,
який почав видаватися
з 1922 року. Цей спеціальний правовий документ дозволив багатьом
біженцям без паспортів
отримати легальний статус в країнах притулку.
Сьогодні, десятиліттями
пізніше, біженці можуть
законно подорожувати
лише за умови отриман-

ня проїзного документа, що відповідає зразку свого попередника,
створеного Фрітьофом
Нансеном. Цей документ
є справжнім прототипом
сучасного проїзного документа біженця, який
видається
країнамиучасницями Конвенції
ООН 1951 року «Про статус біженців».
Декілька
сторінок
з біографії Нансена
пов’язані і з Україною.
На початку 1923 р. Нансен приїздив до Харкова, щоб погодити з
урядом УРСР план боротьби з наслідками голоду і надати практичну
допомогу республіці у
важкий час. В результаті
до України перевозилася велика кількість сільгосптехніки та дієтичних харчових продуктів.
Місія Нансена заснувала багато дитячих будинків, зокрема і в Харкові.
Усі вони називалися однаково: «Дитячий будинок ім. Нансена». Також
на гроші Фонду Нансена
в Україні було засновано
два дослідних господарства.
n
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Спільна програма закінчилася, співпраця триває

n Нелегали

рвуться в Європу

Нещодавно на базі відділу прикордонної служби
«Одеса» Одеського прикордонного загону пройшла пресконференція, присвячена закінченню тривалої програми
по запобіганню розповсюдження зброї масового знищення,
ініційована урядами України та США.
Оксана ПОЧТОВА

Довідково: програма запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення розпочата
2004 року та мала за мету посилення кордонів України в сфері
боротьби із несанкціонованим
переміщенням зброї масового
ураження та товарів подвійного
призначення. Якщо на початку
програми об’єктами для покращення устаткування розглядалися пункти пропуску, то при
спільному проведенні оцінки
ризиків стало зрозуміло, що переміщення зброї масового ураження можливе і на «зеленому»
кордоні. Даний факт зумовив
покращення роботи підрозділів,
які діють на «зеленому» кордоні,
що знайшло своє відображення
в оновленні автопарку та інших

засобів охорони кордону поза
пунктами пропуску.
Протягом 2004 – 2013 років підрозділами охорони кордону Держ
прикордонслужби отримано обладнання на суму близько 34 млн.
доларів США. Також проведено
приблизно 300 курсів та підготовлено близько 7,5 тис. інспекторів
прикордонної служби з питань нерозповсюдження зброї масового
знищення. Керівниками на даному заході були посол США Джон
ТЕФФТ та генерал-лейтенант
Олександр МЕЛЬНИКОВ.
«Співпраця, яка взяла свій початок 2004 року та тривала по сьогодні, відкрила нові перспективи
для прикордонного відомства, а
саме – нові технічні, навігаційні
та спеціальні засоби, які на даний
час вміло використовують підрозділи Служби в охороні державного
кордону. Також завдяки допомозі
США значною мірою покращи-

лася підготовка кадрів у навчальних центрах», – заявив на пресконференції
генерал-лейтенант
Олександр МЕЛЬНИКОВ.
У свою чергу посол Джон
ТЕФФТ прокоментував результати
програми наступним чином: «Дана
програма, безумовно, є взаємовигідною для обох сторін: по перше,
для України – це нові технічні засоби охорони кордону; по друге, для
США – це ще один крок у боротьбі

з розповсюдженням зброї масового
ураження та забезпечення безпеки
в світі. Я хочу запевнити, що США
і надалі продовжуватимуть ці стосунки програми експорту зброї, через забезпечення безпеки кордонів
і програму Міністерства енергетики
США «Друга лінія оборони». Також
ми будемо надавати підтримку
спільним навчанням, які здійснюватимуться за програмою нерозповсюдження».
n

ПАМ’ЯТЬ

З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні ветерани-прикордонники відвідали
Меморіальний комплекс «Національний музей історії
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років».

Валентина ЛАЗАРЧУК

Майже три десятки колишніх «зелених кашкетів» під керівництвом голови Комітету організації ветеранів Держприкордонслужби
України генерал-лейтенанта у відставці Анатолія МАКАРОВА в урочистій обстановці поклали квіти до підніжжя меморіальної композиції «Прикордонний бій» та вшанували всіх загиблих хвилиною мовчання.
Під час екскурсії по музею кожен мав можливість пройтися сторінками Другої світової війни від її трагічного початку й до переможного кінця. Героїзм, мужність і відвага прикордонників, яким першими довелося зустріти ворога, й сьогодні не залишають байдужими
нащадків.
Експозиція демонструвала бойові знамена прикордонних загонів,
котрі вступили в бій із нацистами. Серед таких були 90-й ВолодимирВолинський, 24-й Могилів-Подільский та інші загони, воїни яких загинули, обороняючи в червні 1941 року державний рубіж.
Заходи із ушанування пам’яті про загиблих у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 років цього дня проводилися також у всіх підрозділах
Держприкордонслужби України.
n

Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

Напруга на рівні з ЄВРО

З початком літнього туристичного сезону
відбувся остаточний перехід авіакомпаній до
новозбудованого терміналу «Д».
Вартові кордону дбають і про комфорт
пасажирів під час проходження паспортного
контролю. В аеропорту «Бориспіль» більше 20
тис. громадян України отримали картки для
роботи з системою «e-gate», що дозволяє проходити паспортний контроль втричі швидше.
Окрім того, завдяки впровадженню системи попередньої обробки інформації значно
пришвидшена процедура проходження післяполітних формальностей.
На повну потужність ця система почала
працювати під час проведення Євро-2012.
Також черговим кроком для покращення
перетину кордону стало оформлення ще одного пасажирського потяга на центральному
залізничному вокзалі «Київ-пасажирський».
Цього разу нововведення торкнулося потяга
№ 5/6 «Київ–Москва–Київ», який оформ-

два ROLEXи
вартістю 600 тисяч
гривень
У пункті пропуску «Нові
Яриловичі», що на Чернігівщині,
у громадянки Латвії знайшли
два коштовних годинники.
Жінка прямувала в Україну
рейсовим автобусом «Неоплан»
сполученням «Рига – Київ».
Працівники пункту пропуску
запідозрили, що вона може
приховано перевозити речі.
Саме тому прикордонники
подали заяву на проведення
спільного з працівниками митниці
поглибленого огляду. У ході
перевірки з'ясувалося, що 26-річна
латвійка везла 2 годинники фірми
ROLEX. Після цього пасажирка
заявила, що годинники її
попросили перевезти до Києва.
Наразі коштовні годинники
вартістю 600 тисяч гривень
вилучено.

n Українець вів

Літо – чудова пора відпусток і канікул. Та, як з’ясувалося, спекотно
буває не лише на морському узбережжі, а й на кордоні. Особливо, коли
пасажиропотік перевищує тридцять тисяч громадян на добу, як наприклад
у підрозділах Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Сьогодні «зелені кашкети» оформляють
через кордон майже ту ж кількість пасажирів, що і під час чемпіонату світу з футболу
Євро-2012. Ще до початку літнього туристичного сезону прикордонники цієї частини
оформили понад 2,7 млн. осіб та більше 30 тис.
транспортних засобів, виявили 286 нелегальних
мігрантів та контрабандних товарів на загальну
суму 1,2 млн. гривень. До адміністративної відповідальності правоохоронці притягнули 3018
осіб, наклали штрафів на суму 3,5 млн. гривень.
Представники оперативно-розшукового
відділу ОКПП «Київ» виявили 40 кг бурштину,
який перевозила громадянка Китаю. Також в
аеропорту вилучили майже 900 грамів золота.
Попередня вартість дорогоцінностей сягає 316
тисяч гривень.

Днями прикордонники
Західного регіонального
управління виявили та затримали
кілька груп незаконних мігрантів
з кавказького регіону. Так, під
час відпрацювання заходів
щодо протидії переправленню
незаконних мігрантів на
ділянці відділу “Великий
Березний” Чопського загону
прикордонники на відстані
500 метрів від лінії державного
кордону затримали чотирьох
невідомих осіб без документів, зі
слів громадян Грузії (чоловіки).
Ще трьох осіб кавказької
національності за допомогою
приладу нічного бачення
затримали прикордонники
відділу “Герца” Чернівецького
загону. Опівночі правоохоронці
помітили одну особу, а вже
за мить виявили та затримали
чоловіка, а неподалік – ще
двох осіб. У всіх були відсутні
документи. Затриманих
доставлено до прикордонних
підрозділів для проведення
фільтраційних заходів і
складання процесуальних
документів по ч. 2 ст 204, 202
КУпАП.

n Латвійка везла

Подвиг невмирущий

Мар’яна МАРКОВИЧ
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до Польщі вагітну
жінку з дитиною

ляється перед його відправленням та по прибуттю на центральний вокзал міста Київ.
Сьогодні також збільшилася кількість
авіакомпаній, які виконують свої рейси із аеропорту «Жуляни». У порівнянні з минулим
роком пасажиропотік тут зріс на 300 відсотків.
І хоча українці нещодавно відзначили річницю після проведення чемпіонату світу з футболу Євро-2012 і літній туристичний сезон лише
розпочався, проте, можна впевнено сказати, що
персонал ОКПП «Київ», який завжди характеризувався високою культурою та витримкою, сьогодні готовий до зустрічі гостей з приводу будьякої міжнародної події та гідно справляється із
пасажиропотоком, що зростає з дня на день. n

Трьох осіб, які рухалися в бік
держрубежу, прикордонники
відділу «Смільниця» Мостиського
загону виявили на світанку
неподалік села Плоське.
Правоохоронці, наздогнавши
порушників, були дуже
здивовані, адже жінка, яка
взяла з собою у далеку подорож
дитину близько 4 років, до того
ж сама була вагітна. Документів
при собі мандрівники не мали,
але назвалися громадянами
Афганістану. Затриманих, серед
яких був і наш співвітчизник, для
подальшого з’ясування обставин
правопорушення та складання
адміністративних документів
доставили до прикордонного
відділу.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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Генерал-полковник Михайло КОВАЛЬ:

«Патріотизм на грошах не формується»
Успіх будь-якої справи залежить від настрою виконавців. Адже з владних висот можна висувати
чудові гасла та проголошувати будь-який стратегічний курс. Утім, якщо це не стане щирим
переконанням тих, чиїми руками вершиться реальна робота, усі благі наміри керівників так і
залишаться недосяжною ціллю.
Про те, яким керівництво нашої Служби бачить свій підхід до свідомості підлеглих, кореспонденту
«ПУ» пояснює директор Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-полковник Михайло КОВАЛЬ.
Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Михайле Володимировичу, не секрет,
що сьогоднішнє суспільство здебільшого керується прагматизмом. А в нашій Службі
наголос робиться на інше – відкриваються
нові пам’ятники, запроваджуються відомчі
відзнаки. Ви впевнені, що прикордонники оцінять такий підхід?
– Упевнений: оцінять гідно. Тому що на
совість захистити інтереси держави може
лише патріот. Патріотизм же формується
не на грошах, а на любові до того, що вважаєш для себе рідним – країни, відомства
та свого краю. Адже грошей десь може бути
більше, і за прагматичною логікою слід іти
туди. Патріоту ж рушити нікуди – кращих
батьків, аніж ті, яких людині дав Бог, не
існує, милішої серцю землі ніж та, на якій
з’явився на світ, не знайдеш.
– Але ті, від кого Ви чекаєте відданості
світлим ідеалам, із дитинства мають перед
очима зовсім інший світогляд, який пропагує
сучасна недолуга культура через численні бойовики, де все вирішують гроші та сила…
– Звичайно, така проблема існує. Колишня налагоджена система підготовки
патріота, починаючи з дитячого садочка,
тепер, на жаль, вже не діє. Проте ми не просто чекаємо на свідомих осіб, які прийдуть
з вулиці і надягнуть зелені погони. Формування особистості у потрібному дусі – це
важкий, копіткий процес. І починається він
з того, що охочі вступити на службу проходять доволі жорсткий відбір, під час якого
оцінюються і моральні якості кандидата.
Тож прикордонником може стати не кожен.
Тому далеко не випадково, що перше,
із чим знайомиться курсант академії чи навчального центру – це музей, де об’єктивно
представлено весь шлях розвитку охорони
кордону: від козацьких часів до сучасності.
Молодий колега має зрозуміти, куди він потрапив, яку історію йому належить продов
жити, яких людей наслідувати та які вчинки
брати за приклад.
Ще один момент – у кожному органі та
навчальному центрі побудовано каплички. Тож намагаємося охопити весь спектр
духовного розвитку.
– Щодо відкриття нових пам’ятників…
Це суто виховний захід?
– Не тільки. Насамперед, це свята справа збереження пам’яті. Адже ми будуємо
відомство не з нуля, а наслідуємо своїх радянських попередників. Тому все починається із відновлення старих пам’ятників.
Кожен загін уздовж всього кордону привів
у належний вигляд меморіали на своїй ділянці. І цей стан підтримується постійно, а
не лише до великих свят.
Утім, хоча за радянських часів було зроблено чимало, процес гідного увічнення
подвигу старших поколінь не зупиняється
й сьогодні. Тому останнім часом споруджено нові пам’ятники – у Кілії, у Черкасах та
у столиці.
Кілійський монумент увіковічив перший морський десант Великої Вітчизняної
війни, який здійснили катери Чорноморського загону Морської охорони на чолі з
капітан-лейтенантом Кубишкіним. Тоді на

румунський берег було висаджено підрозділи 79 прикордонного загону та 25 Чапаєвської дивізії, які знищили вогневі засоби
противника.
– Обеліски, про які Ви говорите, знаходяться не на закритих територіях. Як ставляться до їх відкриття місцеві жителі?
– У Кілії вже є традиція – до цього унікального куточка приїздять наречені. Це
показник.

донників? Це спроба створити аналог армійської гвардії?
– Передусім, це увічнення імен людей,
які присвятили своє життя кордону. Віддати їм шану – це наш обов’язок. Мені,
генералу, було за велику честь взяти участь
в торжествах з нагоди найменування ВПС
«Дмитрівка» у пам ’ять лейтенанта Валерія
Свиридова, який загинув в Афганістані і
був посмертно нагороджений орденом Чер-

Коли ж велися роботи в Черкасах, то
спочатку громадськість була налаштована
здебільшого негативно, адже люди думали
що будуть вирубуватися дерева і все це робиться за кошти держави. Тоді біля будмайданчика встановили інформаційну табличку, де було викладено хто, з якою метою та
на які гроші це робить. До того ж було чудово видно, що будкоманда від Навчального
центру працює не з примусу, а на совість.
Потрудитися ж там довелося чимало, адже
тільки для вирівнювання майданчика було
використано 28 КамАЗів землі. Наші хлопці
охоче пояснювали всім, хто цікавився, який
у них настрій і для чого це треба робити. І це
спрацювало.
Пам’ятник захисникам кордонів Віт
чизни в київському парку Перемоги відкривав особисто Президент України. Це
свідчення поваги до відомства, до служби
людей у зелених кашкетах. І що важливо:
кияни, які відвідують парк, сприйняли таку
позицію як належну. Мовляв, прикордонники цього варті, адже вони на війні гинули
першими і ніколи не здавалися.
– А яку ідею закладено у присвоєння
окремим відділам імені видатних прикор-

воної Зірки. І коли я чув, як начальник відділу віддавав наказ на охорону державного
кордону наряду, у складі якого є й лейтенант Свиридов, то відчув невільне тремтіння. Тож стати іменним для ВПС – це довіра,
яку потрібно заслужити й потім належно
підтримувати. Не можна служити погано,
коли поряд з тобою таке ім’я.
Отже, цю практику буде продовжено. І
не має значення ранг героя – це генералполковник, як Віктор Банних, чи лейтенант, як Валерій Свиридов. Головне – вони
цього по-справжньому гідні.
– Щодо відомчих відзнак… Якого відгуку
в душі Ви чекаєте від нагороджених?
– Вважаю, що це буде гордість. Суджу по собі. Адже коли в дитинстві дід дозволяв мені потримати в руках його орден
Червоної Зірки та медаль «За відвагу», я
був просто щасливий. А відчуття приємної
важкості, коли я вчепив їх на свою сорочку,
мабуть, не забуду ніколи. Тому коли тепер
мій онук просить дати йому подивитися мої
відзнаки, я його чудово розумію.
Стоїть перед очима момент, коли, свого
часу, командир дивізії вручив мені першу в
службі відзнаку – медаль «За бойові заслу-

ги». Я після цього йшов так, щоб увесь світ
побачив, що я цю медаль заслужив.
Бажаю пережити таке відчуття всім.
Тому й дивуюся, коли бачу вже старших
офіцерів, які не мають медалей. Вважаю,
що маємо винагороджувати військовослужбовців за службу. І якщо сьогодні хтось навіть вважає, що йому це не потрібно, він із
часом відчує, що це не пуста прикраса.
– А що з чинних відомчих нагород Ви б могли порівняти за цінністю зі своєю медаллю
«За бойові заслуги»?
– Знак «За мужність в охороні державного кордону». Це засвідчення найвищої
пошани від нашого відомства. При цьому
кандидатури тих, хто зробив великий героїчний вчинок, Голова Служби подає до відзначення нагородами державного рівня. Окрім
того, герой отримує грошову премію і його
ім’я заноситься на Дошку пошани у Центральному музеї Держприкордонслужби.
– У спадок від радянських часів нам дістався чудово сприйнятий народом образ людини в зеленому кашкеті з вірним собакою.
Напевно, сьогодні важко утримати цю планку, адже прикордонна служба доволі часто
пов’язана з обмеженням для населення…
– Думаю, що насправді не в обмеженнях
справа. Адже за часів СРСР, коли створювався улюблений образ, прикордонники стояли
біля горезвісної «залізної завіси». Тепер же
закон став куди ліберальнішим, а кордони
прозорішими. Проте з’явилося і чимало спокус. Позаяк варто лише перетнути кордон із
тими ж сигаретами і отримати на різниці цін
солідний прибуток. Але перешкодою до цієї
мети стає прикордонник.
Однак для того, хто закон не порушує,
людина у зеленому кашкеті залишається
джерелом надійності й допомоги. Наприклад, у разі коли стається біда у морі, першими на допомогу йдуть саме наші кораблі.
Чи взяти ситуацію на Волині, коли державний кордон відсік жителів декількох сіл від
місця, де вони здавна збирали дикороси.
Там становище було дуже напруженим.
І хоча ми формально були праві, оскільки
кордон є кордон, але ж шляхом протистояння йти не стали. Навпаки, Голова Служби звернувся до свого білоруського колеги,
вніс належні пропозиції, і питання було
розв’язано. Тепер люди отримали пункти
пропуску, в яких можна без усяких конфліктів долати кордон.
Ще один чудовий приклад – проведення Днів добросусідства, коли мешканці
сусідніх населених пунктів можуть спілкуватися за максимального сприяння з боку
нашої Служби.
Тож люди бачать: в усьому, що не порушує закон, ми готові підтримувати та йти
назустріч. Тому впевнений, що позитивний
імідж, який дістався нам від попередників,
ми, як мінімум, втримаємо.
– Але ж спокуса покращити свій добробут поза законом не обходить і прикордонників. Чи не варто було б відразу після відвідан
ня музею спрямувати курсантів до тюрми?
Щоби наочно бачили, чим може завершитися
«торгівля кордоном».
– Я не прихильник залякування наших
людей. Ми доволі відверто інформуємо їх
про всі позитивні та негативні події і у нас,
і у колег із сусідніх відомств. До кожного
доведено вимоги закону про боротьбу з корупцією, тому всі розуміють наслідки порушень і без відвідування тюрми. Про це,
зокрема, свідчить той факт, що кількість
негативних подій, пов’язаних із діями персоналу зменшується з року в рік.
Звичайно, життя не стоїть на місці. І
кожна новація у роботі з персоналом, якщо
вона доведе свою користь, повз нашу Службу не пройде.
n
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Розвиток відомства: технології, інновації, удосконалення
В Одесі, на базі Південного регіонального управління, під орудою Голови Державної
прикордонної служби України генерала армії України Миколи ЛИТВИНА відбулося
виїзне засідання Колегії Держприкордонслужби. Під час заходу керівники відомства,
органів і підрозділів охорони кордону підбили підсумки діяльності Служби у першому
півріччі 2013 року та визначили завдання на друге півріччя відповідно до вимог
Президента й Уряду України. У засіданні Колегії також взяли участь представники
Міністерства внутрішніх справ України.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Протягом першого півріччя
нинішнього року основні зусилля відомства зосереджувалися на
удосконаленні інтегрованої системи охорони держрубежу, впровадженні сучасних прикордонних
технологій та інноваційних підходів. Чільне місце в організації
діяльності Служби також займали
спрощення прикордонних формальностей для учасників міжнародного руху та реалізація завдань, визначених Президентом
України щодо ефективної протидії корупційним проявам. Окрім
того, розпочато третій етап реалізації Концепції розвитку Держ
прикордонслужби України.
Результати оперативно-службової діяльності органів і підрозділів відомства свідчать про
ефективне виконання всіх визначених прикордонникам завдань.
Протягом 5 місяців нинішнього
року через державний кордон в
установленому порядку пропущено 33,29 млн. осіб (що на 2 млн.
більше, ніж за аналогічний пе-

ріод минулого року) та 7,85 млн.
транспортних засобів. Штрафів за
адміністративні правопорушення
правоохоронцями було накладено
на суму 8,27 млн. гривень. За звітний період затримано майже 600
незаконних мігрантів (2012 року
– 863). Крім того, в Україну не потрапило 1,5 тисячі потенційних
нелегальних мігрантів.
З початку нинішнього року
прикордонники вилучили 439 одиниць зброї, 6,3 тисячі боєприпасів, 34,6 кілограмів наркотичних
речовин, 3,8 кілограмів вибухових
речовин та більше 10 кілограмів
психотропних речовин.

За
підсумками
перевірок
оперативно-службової діяльності
органів охорони кордону Колегія
зробила висновок, що на якіснішому рівні вирішувалися питання щодо управління кордоном у
звітному періоді в Південному та
Західному регіональних управліннях.
У Держприкордонслужбі продовжувався активний розвиток
міжнародного співробітництва.
Реалізовано низку проектів міжнародної допомоги. Так, нинішнього року Голова Державної
прикордонної служби України
підписав Угоду між Кабінетом Мі-

ністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки
Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща.
Для прикладу, з підписанням даної Угоди договірне оформлення
українсько-польського кордону
буде завершено в повному обсязі.
Окрім того, в рамках 18 проектів
вітчизняне прикордонне відомство поповнило свій арсенал техніки на суму 45 млн. гривень. У
тому числі отримано 16 мобільних
майстерень на базі мікроавтобусів,
7 позашляховиків «Фольксваген»,
мобільна радіаційна лабораторія,
збудовано 7 пунктів тимчасового
тримання.
Рішенням Колегії ДПСУ було
визначено, що після підписання
відповідних міжнародних договорів буде запроваджено спільне
патрулювання на українськоугорській та скоординовано
патрулювання на українськобілоруській ділянках кордону.
Для цього попередньо буде проведено спеціальну підготовку
персоналу.
Протягом півріччя Морська
охорона активно відстежувала обстановку у виключній (морській)
економічній зоні та територіаль
ному морі України. Завдяки отриманню своєчасної інформації
було затримано турецьку рибопромислову шхуну та відшкодовано збитків на суму майже
140 тис. гривень. Для посилення
корабельно-катерного складу розпочато будівництво другого кате-

ра Морської охорони «Орлан» та 4
малі катери «УМС-1000».
З 1 травня нинішнього року
відомство підвищило рівень грошового забезпечення персоналу,
який проходить службу в 12 підрозділах органів охорони державного кордону, розташованих у зоні
радіоактивного забруднення, а
також військовослужбовцям мобільного прикордонного загону,
котрі безпосередньо забезпечують
охорону ділянок кордону. Загалом
підвищене грошове забезпечення
отримали майже 1300 правоохоронців.
У рамках програми із забезпечення військовослужбовців та
членів їхніх сімей житлом, було
вдало реконструйовано колишні
приміщення казарм прикордонних загонів під житло. Окрім того,
напередодні Дня прикордонника
Прем'єр-міністр України Микола
АЗАРОВ особисто вручив ключі від 56 квартир у новозбудованому житловому будинку, що в
Бортничах. Проведено роботу
щодо покращення інфраструктури відомчого санаторію «Аркадія». Крім того, реалізується
проект міжнародно-технічної допомоги, в рамках якої здійснюється облаштування 9 підрозділів.
За підсумками діяльності
Державної прикордонної служби України за півріччя кращими
визнано Південне регіональне
управління, Львівський та Одеський прикордонні загони, ОКПП
«Київ», а також Одеський загін
Морської охорони.
n

МАЙСТЕРНІСТЬ

Наука в реальних умовах
Нещодавно на базі Південного регіонального управління
проведено спеціальні навчання мобільних підрозділів і резервів
Держприкордонслужби. Основний елемент відпрацювання –
стабілізація обстановки на держкордоні у разі її різкого загострення.
Задля цього на аеродромі «Шкільний» було зосереджено майже 300
охоронців кордону, 70 транспортних засобів та 13 одиниць спеціальної
техніки. Загалом же до участі в тренінгу було задіяно близько 1,5
тисячі людей і 275 транспортних засобів.
Олександр ЯКОВЕНКО,
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Те, що цей захід не стане «легкою прогулянкою» стало зрозуміло ще до початку
основної фази навчань. Адже ще до прибуття «основних сил» тиловими органами регіонального управління та Одеського загону готувався майданчик для розташування
мобільних підрозділів. Утім, коли все було
готово, на Одесу налетів черговий жорстокий шторм із проливним дощем, градом та
шквальним вітром, який здіймав у повітря
навіть паркани та шлагбауми. Намети, які
вдалося фізично втримати, позатоплювало. Але, не впадаючи в розпач від такого
«сюрпризу», персонал, задіяний в облаштуванні, буквально за добу відновив все на
найвищому рівні.
Перед тим як розпочати практичні дії,
посадовці доводили, що знають, як управляти наявними силами під час нестандартних ситуацій, що можливі на кордоні.
Також проводилася оцінка реальних можливостей Служби реагувати на загрози за
допомогою мобільних сил і резервів.

Завдання для учасників пропонувалися
цілком «бойові» – ліквідація каналів переміщення через кордон контрабандних
товарів, зброї, боєприпасів, вибухівки,
психотропних речовин і наркотиків та переправлення незаконних мігрантів.
На практичній демонстрації представлялися екіпіровка, озброєння та технічні засоби мобільних сил, а також наочно показано дії підрозділів із затримання транспорту,
що вже незаконно перетнув держкордон чи
тільки спробує це зробити у пункті пропуску. Також було представлено роботу оглядової групи під час огляду морських суден. Ще
один цілком можливий епізод – перехват
убивці, котрий нелегально перетнув кордон
і намагається сховатися в Україні. Звісно,
прикордонники негайно його виявляють та
затримують.
Не обійшлося й без новацій: поки службовий собака відпрацьовує салон автомобіля, один з прикордонників кладе руку
на капот. Цей прийом українські охоронці
кордонів перейняли у своїх німецьких колег.
– Старший мобільної групи обходить
автомобіль, кладе руку на нього, аби пересвідчитися: працює двигун чи вимкнений,
що відразу чутно по вібрації. І згодом, якщо

станеться втеча, то відбиток руки прикордонника буде доказом того що він дійсно
цю машину зупиняв, – пояснює зміст таких
дій начальник служби мобільних підрозділів і резервів з управління прикордонної
служби Адміністрації підполковник Олексій ХОХЛОВ.
Згодом зі «Шкільного» учасники заходу
перемістилися до Одеського прикордонзагону, де їм було продемонстровано облаштування та технічні можливості сучасного центру управління службою та порядок роботи
чергової зміни відповідно до задуму тренінгу.
Після цього дійство перемістилося до
пункту пропуску «Кучурган-авто» БілгородДністровського загону, де практичні дії з

організації управління службою та застосування мобільних підрозділів демонструвалися вже на рівні ВПС.
Після виконання програми заходу
Головою Держприкордонслужби Миколою
ЛИТВИНИМ було підбито підсумки з керівним складом і персоналом мобільних
підрозділів відомства.
– Із завданнями впоралися належним
чином. Водночас є привід для роздумів:
якими засобами доукомплектувати мобільні
підрозділи, які внести корективи, щоб вони
могли діяти автономно та блискавично.
Адже на кордоні не можна довго думати, а
потрібно діяти із заздалегідь підготовлених
позицій, – зазначив Микола ЛИТВИН. n
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В інтересах кожного з нас
Прийнятий на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996
року Основний Закон нашої країни ще раз засвідчив: установлювати
організацію державної влади, яка має базуватися на засадах її розподілу
на законодавчу, виконавчу та судову, може лише народ. Тільки йому і більш
нікому належить верховне право вирішувати власну долю.
Клим ВАСИЛЬЄВ

Сімнадцять років минуло з
того часу. Вони невблаганно уже
спливли у минувшину, увібравши в себе не лише буденні діяння
українців, а й значні події життя
суспільства, тобто народу, який
згідно зі Статтею 5 Конституції
України здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. Незаангажований у
політичних симпатіях пересічний
українець у своїх висновках про
дієвість Основного закону завжди
опирається передусім на факти. А
вони свідчать, що нині суспільні відносини, які регулюються
чинною Конституцією України,
почали випереджувати її нормативний зміст. Діючий Основний
Закон, зберігаючи свою правову
інерційність, поступово перестав
виправдовувати високі суспільні
запити і сподівання щодо стимулювання процесів національного
державотворення та правотворення.
До того ж, нині в суспільстві об’єктивно назріла потреба
в проведенні цілої низки ре-

форм, включно з реформуванням місцевого самоврядування
в Україні. Зволікання у цій сфері
гальмують розвиток Української
держави, продукують її відставання від держав Європейського Союзу, породжують правовий
нігілізм у суспільстві та зневіру
громадян у своєму європейському майбутті. Проведення таких
«заходів»
загальнодержавного
значення неможливо без здійснення самої конституційної
реформи в Україні, яка б дозволила якісно оновити Основний
Закон нашої держави. Адже саме
на це і спрямована правова позиція Президента України, Указом
якого у грудні 2007 року створена і нині уже має певні напрацювання Національна конституційна рада.
Проведення конституційної
реформи у нашій державі жодним
чином не спростовує здобутки і
значимість чинної Конституції
України. Прийнята сімнадцять
років тому вона і не могла бути
іншою. Не мали ми, українці, ще
тоді 1996 року досвіду національного державного будівництва, а
Основний Закон, між іншим, і так
випередив стан розвитку українського суспільства на той час.

…У переповненому пасажирами столичному трамваї, де від
літньої спекоти, здавалося, дихати було нічим, у якійсь напруженій тиші чується розмова двох
пасажирів-чоловіків.
– То як, Михайловичу, у
п’ятницю їдемо на рибалку чи ні?!
– доноситься басовитий голос одного з них.
– Яка рибалка, Сергію, у робочий день? – не приховуючи свого
здивування, відповідає той.
– Значить, газет ти не читаєш, – усміхається старший. – Ця
п’ятниця у нас святкова, забув ти
чи що – 28 червня відзначатимемо
День Конституції…
– Ага, значить, п’ятниця, для
нас вихідний – це мене радує, а
стосовно свята… І після короткої
паузи – Ви краще скажіть, Михайловичу, що вона дала мені, електрослюсарю, наша Конституція?
Або ось у людей запитайте, – повів рукою співрозмовник у сторону чоловіка, мабуть, уже пенсійного віку.
За якихось п’ять-десять хвилин салон трамвайного вагона
уже нагадував дискусійний клуб.
Одні громадяни, оперуючи фактами, стверджували, що за роки
своєї незалежності Україна як у

тому, так і в іншому досягла помітних успіхів. Опоненти, більшість яких була старшого віку,
відстоювали своє: «Раніше не
було безробіття, лікування – безкоштовно, на пільгових умовах
профспілки ще й у санаторії відправляли. Візьміть житло – хто
може зараз купити його дітям або
оплачувати їхнє навчання. За все
плати, плати… А хіба саме це узаконює наша Конституція?».
Дійсно, основний Закон держави навпаки гарантує право кожного її громадянина і на достатній
життєвий рівень для себе та своєї
сім’ї, й на безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я. І
як свідчить 47 Стаття Конституції
України, що «держава створює
умови, за якими кожний громадянин матиме змогу побудувати
житло, придбати його у власність
або взяти в оренду». Як усе це виглядає в дійсності коментувати
не будемо. Це мимоволі зробили
учасники неочікуваного «круглого столу» у київському трамваї.

І останнє. Отже, все-таки для
громадян нашої держави День
Конституції України – свято чи
можливість отримати додатковий
вихідний. Певен: для переважної
більшості співвітчизників – це ще
одна можливість у спокійній невимушеній обстановці оцінити
зроблене нашим суспільством за
роки державотворення на засадах
Основного Закону України. З вірою у краще майбуття нинішнього
і прийдешніх поколінь українців
маємо власними зусиллями сприя
ти тому, щоб народ суверенної і
незалежної держави творив власну історію, не відступаючи ні на
крок від прав і обов’язків, гарантованих Конституцією України.
Еволюційний розвиток України
неможливий без переосмислення
положень чинного основного Закону та формування принципово
нових конституційних засад подальшої розбудови демократичної,
соціально-правової держави в інтересах її гармонійно розвиненого
громадянського суспільства. Значить, і кожного з нас.
n

Хвилююче враження залишило в усіх присутніх прощання випускників з Бойовим Прапором
академії та проходження урочистим маршем. Цей ритуал завершив
офіційну частину чергового випуску офіцерів-прикордонників
Національної академії Державної
прикордонної служби України.

Загалом за часи свого існування
прикордонна альма-матер випустила близько 9 тисяч офіцерів. Вона
стала провідним навчальним закладом, що готує справжніх фахівців,
які на високому професійному рівні виконують відповідальне завдання з охорони державного кордону
України.
n

ПОПОВНЕННЯ

«Академіки» йдуть на кордон
У Національній академії прикордонного відомства відбувся двадцять перший
випуск офіцерів. За багаторічною традицією святкове дійство відбувалося на
Майдані Незалежності Хмельницького. В урочистостях взяли участь директор
Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби Михайло
КОВАЛЬ, представники органів місцевої влади, ветерани Служби та рідні
випускників.

Володимир ЗАХАРЧУК

Нинішнього року стіни академії в новій якості залишили 314
осіб. 63 з них здобули освітньокваліфікаційний рівень магістра,
71 – спеціаліста та 180 отримали з різних напрямків підготовки
дипломи із кваліфікацією «бакалавр». Серед випускників –

27 військовослужбовців-жінок. 10
офіцерів заслужили золоту медаль
та закарбування своїх прізвищ на
академічній Дошці пошани, і ще
70 – отримали дипломи з відзнакою.
Тож охороняти державні рубежі України прийдуть високоосвічені та всебічно підготовлені
фахівці. Більшість з них починатимуть свою офіцерську кар’єру з
посад інспекторів прикордонної

служби у пунктах пропуску та на
«зелених» ділянках кордону.
Під час свого виступу Михайло
КОВАЛЬ привітав випускників і
наголосив, що обравши професію
прикордонника, вони вступають
на нелегкий, але гідний поваги
шлях, і їхнім найпершим завданням буде безпека українського
народу та забезпечення недоторканності Державного кордону й
охорона суверенних прав України.
З вітальними промовами до
присутніх також звернулися ректор Національної академії генераллейтенант Валерій РАЙКО, голова
Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА, голова облради Микола ДЕРИКОТ та міський
голова Хмельницького Сергій
МЕЛЬНИК.
Випуск пройшов на високому рівні, і свідченням цього
була значна кількість присутніх,
які заполонили Майдан Незалежності. Концертна програма
академічного ансамблю пісні й
танцю Держприкордонслужби
надихала святковою енергією та
веселим настроєм всіх учасників
заходу.

ПРИКОРДОННИК
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

«Післявідпускний синдром»,
або Як «перепрограмувати» організм на робочу хвилю
Гарячий сезон відпусток у самому розпалі. Літнє
сонце, теплий пісок під ногами, прохолодна морська
вода… Але ці щасливі моменти якось по-особливому
швидко добігають кінця й настає час повертатися
до звичного робочого ритму. А ось тут зачасту й
виникають деякі труднощі, які можна назвати
таким терміном, як «післявідпускний синдром».
Отож, розповідаємо, як боротися із симптомами
розповсюдженого явища та повертатися на робоче
місце з посмішкою.
Олена МІШКОВСЬКА

Добре відпочивши та підзарядившись енергією під час літньої
відпустки, ми з сумом починаємо думати про робочі будні, що
чекають попереду. Дратівливість,
запальність, пригніченість, відчуття втоми та апатія, які виникають при думці про повернення на
роботу, є характерними ознаками
стресу.
Чому люди так себе поводять,
коли після відпочинку настає час
повертатися до звичного життя?
Передусім, повернення з відпустки – це зміна ритму життя за
доволі короткий термін, що для
людського організму саме по собі
вже є стресом. Адже людина – не
робот, що зможе запросто перелаштуватися із режиму «відпочинок» на режим «робота». Сприяють розвитку даного синдрому
й напружений графік, відчуття
відповідальності,
необхідність
спілкуватися з великою кількістю
людей і вирішувати безліч завдань
одночасно.

Потрібно зауважити, що до таких коливань настрою схильні як
любителі активного відпочинку,
так і ті, хто всю відпустку провів
у звичній домашній обстановці.
Одні нестримно прагнуть поділитися з колегами своїми враженнями і всіляко відтягують початок
роботи. Інші – стають розсіяними, повільними і не можуть змусити себе працювати у звичайному режимі.
Темперамент у процесі відновлення після відпочинку відіграє
далеко не останню роль. Флегматикам і меланхолікам, скажімо,
необхідний певний час, аби для
цього «перепрограмувати» свій
організм. А ось холерики й сангвініки не потребують періоду адаптації, з легкістю переключаються
на будь-який ритм та можуть активно працювати вже в перший
день після виходу на роботу.
Якщо все ж таки «післявідпуск
ний синдром» дає про себе знати
поганим настроєм та активним
небажанням йти на роботу, то
психологи в такому випадку радять наступне: ще за кілька днів до
закінчення відпустки спробувати

відтворити у своїй пам'яті лише
приємні емоції, що можуть чекати
на робочому місці – доброзичливий колектив, цікаві події тощо.
Загалом для того, аби допомогти своєму організму налаш
туватися на роботу, не потрібно
вдаватися до якихось надприродних маневрів. Основні правила
повернення до звичайного життя
прості.
По-перше, повертайтеся з
відпустки мінімум за 2-3 дні до
початку роботи. У день приїзду
намагайтеся добре виспатися й
відпочити. Пам’ятайте: найскладніше – пережити перший робочий
день. Тому не починайте відразу з
нових масштабних проектів, а ще
раз уважно продумайте свої плани

на найближче майбутнє. Не поринайте з головою в усі справи,
що нагромадилися. Не зліться на
керівника і співробітників за їхню
поведінку, адже не виключено, що
їм також непросто після відпустки.
Ще одна порада – поганий настрій
ніколи не запивати алкоголем,
адже це – лише «притуплююча»
речовина, а не ліки для вашого
стану. Обов’язково прогулюйтеся
перед сном, особливо якщо працюєте у приміщенні. Також їжте
побільше фруктів і овочів (дієтологи рекомендують банани, які містять природний антидепресант та
виноград, оскільки в шкірці виноградин міститься мелатонін – гормон, що регулює ритм сну і сприяє
релаксації). Психологи відзнача-

ють благотворний вплив на людину різних рослин (квіткова терапія
Баха), наприклад: яблучного цвіту,
японської сакури, оливи, каштана,
персика тощо.
Нехай ми лише один раз на
рік отримуємо можливість відволіктися від своїх повсякденних
обов'язків і набратися нових вражень. Проте не варто сумувати
за відпусткою, що так гарно пройшла, набагато краще згадувати
про неї з посмішкою, адже вона
залишила стільки приємних спогадів. Пройде зовсім небагато часу,
і ви знову включитеся в робочий
процес. Відчувши, що відпочинок
пішов на користь, з новими силами та натхненням візьметеся за
свої справи.
n

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

На часі – ефективність
Істина стверджує, що без такої форми діяльності, як контроль,
практично неможливо організувати на належному рівні роботу
будь-якого колективу. У тому числі й прикордонного, де в умовах
обмеженого бюджетного фінансування відчутно зростає
відповідальність як посадових осіб за кінцеві результати, так і
самих контролюючих органів.
Сергій ГУМЕНЮК

Досвід проведення перевірок засвідчує,
що фаховий потенціал останніх не завжди
реалізується повністю. Чому? Це відбувається, як правило, через недоукомплектованість посад відділу забезпечення, відсутньої
матеріально-технічної бази або недостачі
коштів на її утримання. Та навіть враховуючи
усі ці «мінуси», необхідно зазначити, що сучасна система відомчого контролю у нашому
прикордонному відомстві повністю дієздатна і, незважаючи на об’єктивні труднощі,
успішно справляється з покладеними на неї
обов’язками. Проте час, коли центр тяжіння
подальшого розвитку економічної ситуації у
країні змістився у площину практичної реалізації товарно-ринкових відносин, вимагає
пошуку нових форм і методів проведення
перевірок господарської діяльності прикордонних загонів та їхніх підрозділів. Адже на
сьогодні це є однією із дієвих форм управління органами охорони кордону.
Одним із важливих факторів вдосконалення такого контролю є продовження

періодичності проведення комплексних
перевірок господарської діяльності прикордонних загонів. Сьогодні, коли їхні начальники отримали більшу самостійність у
витратах матеріальних засобів та грошових
коштів, з’явилася і можливість збільшення
меж перевірочного періоду. Керівники органів охорони кордону в змозі тепер самостійно вирішувати питання організації та періодичності контролю, підтримуючи постійну
стабільність фінансово-господарської діяльності суб’єктів. Не зменшуючи при цьому вимог до персональної відповідальності
посадових осіб за результати їхнього господарювання.
Як свідчить практика, проводити комплексні перевірки господарської діяльності доцільно не кожного року, а не частіше одного
разу на два роки. Вагомою перевагою цього є
те, що без збільшення чисельності перевіряю
чого складу комісії в міжревізійний період
можна ширше використовувати інші форми
контролю. Ними можуть бути перевірки з
окремих питань фінансово-господарської діяльності, виконання пропозицій, занесених в
акти попередніх перевірок, дистанційна перевірка, з виїздом на місце тощо.

Наступним напрямком підвищення
ефективності проведення перевірок господарської діяльності автор вважає створення незалежних органів контролю (групи ревізорів (аудиторів) з кожної служби)
в регіональних управліннях та вище. Не є
таємницею, що начальники відділень прикордонних загонів не завжди об'єктивно надають інформацію про недоліки на службі з
метою приховати від вищого командування
певною мірою і свої недопрацювання. Тому
створенням незалежних штатних органів
контролю в регіональних управліннях підвищується і відповідальність начальників
служб за окрему діяльність підпорядкованих їм органів охорони.
Ще одним шляхом покращення
контролю може стати більш активне використання на практиці вибіркового і комбінованого методів перевірки господарської
діяльності. Їх вибір залежить від характеру та стану об'єктів контролю, виділеного
часу, а також обсягу поставлених завдань і
професійної підготовки самих перевіряючих. У цьому разі можна використати два
варіанти: перевірка частини об'єктів тилу
та документів за весь термін, що перевіряється, а також тотальна перевірка окремих
об'єктів і документів за лише визначений
період роботи. Використання цих методів
дозволить отримати позитивні результати
внаслідок науково-обґрунтованого відбору
документів і творчого підходу до визначення періодів фінансово-господарської діяльності, в якому найбільш імовірні факти

порушень та зловживань. До того ж, в акті
перевірки мають бути вказані сфери діяльності, що підлягають вибірковому контро
лю, бо це, у разі необхідності, дозволить
проконтролювати якість роботи уже самих
перевіряючих. Якщо під час вибіркового
методу виявляються факти порушень і зловживань, тоді проводиться тотальна перевірка.
У нових умовах господарювання назріла також необхідність розгляду питання
про стимулювання праці перевіряючих та
аудиторів, що буде сприяти підвищенню
дієвості та якості контролю, зростанню
відповідальності за доручений об’єм роботи. Джерело для виплати такої винагороди може формуватися за рахунок частини
коштів, що надходять для відшкодування
скоєного державі збитку.
І останнє. Думається, що в нинішніх
умовах формування ринкових відносин,
сучасної «демократизації» прав начальників прикордонних загонів у галузі господарської та фінансової діяльності, постала необхідність дозволити їм за рахунок
шефських коштів проводити самостійний
контроль за допомогою аудиторських фірм,
розташованих на найближчій від «дислокації» «зелених кашкетів» території. Одним
словом, новий час висуває нові вимоги перед прикордонним відомством, а це також
потребує удосконалення форм і методів роботи й на такому напрямку, як контроль за
господарською діяльністю органів охорони
кордону.
n
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№ 24, 27 червня 2013 року
ОГОЛОШЕННЯ

АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНО¯ ПРИКОРДОННО¯ СЛУЖБИ УКРА¯НИ
оголоøóº конкóрс на çаміùення вакантно¿ ïосади дерæавного слóæáовöя –

ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНО¯ ПРИКОРДОННО¯ СЛУЖБИ УКРА¯НИ
оголоøóº конкóрс на çаміùення вакантно¿ ïосади дерæавного слóæáовöя –

головного сïеöіаліста відділó фінансового аóдитó Деïартаментó внóтріøнüого аóдитó.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта за спеціальністю «Фінанси
і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом
у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання
структурним підрозділом основних завдань і функцій; вільне володіння державною мовою та
вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, копії документів
про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, копія військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної
таємниці (у разі його наявності), копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про
проведення конкурсу за адресою: 01601, м. Ки¿в-601, вóл. Володимирсüка, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. (044) 527-64-24.

головного сïеöіаліста фінансово-економі÷ного відділó (áóõгалтерсüко¿ слóæáи).
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом
у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання
структурним підрозділом основних завдань і функцій; вільне володіння державною мовою та
вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма
П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 3х4 см, засвідчені нотаріально
копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати
і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, копія
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про допуск
до державної таємниці (у разі його наявності), копія трудової книжки.
Документи приймаються з 28 червня по 27 липня 2013 року за адресою: 65001,
м. Одеса, вóл. Жóковсüкого, 1.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. (048) 779-53-53.

ВІД ÙИРОГО СЕРЦЯ!
Персонал відділу прикордонної служби
«Дольськ» Луцького прикордонного загону
щиро і сердечно вітає з Днем народження
начальника відділу майора БОНДАРЕНКА
Сергія Васильовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях. Хай Вас підтримують і надихають
рідні люди, розуміють і допомагають колеги,
минають негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням і радістю сьогодення!
МОРЕНЕЦЬ Ірина Олександрівна щиро
та сердечно вітає з Днем народження
начальника 3 відділення інспекторів
прикордонної служби відділу прикордонної
служби «Харків-аеропорт» старшого

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

лейтенанта БОДНАР Альону Олегівну! Бажаю
міцного здоров’я, безмежного щастя, яскравих
усмішок та здійснення найзаповітніших мрій!
Рада та актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро
та сердечно вітають іменинників червня:
полковників запасу – СВІНОВА Петра
Миколайовича та МЕЛЬНИЧЕНКА
Володимира Івановича, майорів запасу
– ЯКУШЕВА Григорія Миколайовича та
КОЗУБА Олега Вікторовича, старших
прапорщиків запасу – ЯКОВЕНКА
Василя Івановича та ПОГОРІЛОВА
Віктора Валентиновича, а також вдову
прикордонника ГЕРШУН Галину Іванівну!
Бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою,
наснаги та родинного благополуччя!

Артем Феоктистов
та Микита Бендриков
Вранці 20 червня 2013 року 16-річні хлопці пішли з дитячого оздоровчого закладу
«Изумрудный город» (с. Сосновий Краснолиманського району) та більше їх не бачили.
Прикмети Артема: 170 см на зріст, середньої статури, пряме русяве волосся середньої
довжини, світло-карі очі.
Одяг: чорні бриджі, світлі кросівки.
Прикмети Микити: виглядає на 16-років,
приблизно 165 см на зріст, худорлявої
статури, коротке темне волосся.
Одяг: світлі джинси, червона футболка,
кросівки.
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Дуже люблю астрономію... Сиджу,
дивлюся на зірки... Тут заходить мама і
все псує – знімає дуршлаг з голови.
* * *
Слова, як ключі. Правильно підібравши, можна відкрити будь-яку душу і закрити будь який рот.
* * *
Тобі нудно? Сидиш один однісінький? Ніхто не дзвонить? Набери боргів!
* * *
Обливання холодною водою дарує
гарний настрій, причому, все одно, кого
ти обливаєш.
* * *
– Привіт, що робиш?
– Вгамовую свою примхливість плодами поту нещасних африканських невільників.
– Що?
– Каву п’ю.
Заступник
ÃÎËÎÂÍÈÉ головного
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Îредактора
ËÅÃ ÁÎÉÊÎ
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
Літературний редактор
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÁÎÆÎÊ
Світлана ДЕЙЧУК
Черговий по номеру
Андрій
КУЧЕРОВ
ÀÍÄÐ
³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

від 19 червня 2013 року №364-ос
по Південному РУ ДПСУ
підполковник
майору ДОЦЕНКУ Олексію Павловичу
майору УСТИЧЕНКУ Роману Васильовичу
від 20 червня 2013 року №366-ос
по Головному центру управління службою
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ПІЛІЙЧУКУ Андрію Миколайовичу
капітан 2 рангу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
капітану 3 рангу ЗАУЛІНУ Андрію
Анатолійовичу
від 21 червня 2013 року №371-ос
по Національній академії ДПСУ імені Богдана
Хмельницького
полковник
підполковнику ВОЙЦЕХІВСЬКОМУ Олексію
Леонідовичу
підполковнику СІНКЕВИЧУ Сергію
Валентиновичу
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору БІЛОМУ Артему Миколайовичу
майору БОНДАРЕНКУ Юрію Валерійовичу
майору БУРЕШ Інні Вікторівні
майору ВАСЬКОВСЬКОМУ Олексію
Вікторовичу
майору РИЦАЮ Руслану Ярославовичу
майору СГІБНЄВУ Олегу Валентиновичу
майору ЯРЕМЕНКУ Олександру
Васильовичу
по Інформаційному агентству ДПСУ
майору БОЙКУ Олегу Богдановичу
по Спортивному комітету ДПСУ
майору ЯРЕМУСУ Андрію Ігоровичу
по Західному РУ ДПСУ
майору БУДЗІНСЬКОМУ Богдану
Миколайовичу
майору МУЛЯВІ Роману Євгеновичу
майору ОСІПОВУ Сергію Віталійовичу
по Південному РУ ДПСУ
майору ГОДЗЮ Сергію Дмитровичу
майору ДУЩЕНКУ Олегу Миколайовичу
майору ЗЬОЛКУ Сергію Миколайовичу
майору КОГУТУ Віталію Тимофійовичу
майору МАКСИМЧАКУ Ігорю Васильовичу
майору СЕМЕРИНСЬКОМУ Олександру
Олександровичу
майору ЧУМАКУ Роману Володимировичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору ЗАВОЛОЦІ Олександру Григоровичу
майору ПОПОВУ Володимиру
Володимировичу
майору СТУЖУКУ Юрію Олександровичу
майору ТОДОСІЙЧУКУ Володимиру
Анатолійовичу
майору ШИГАБУТДІНОВУ Володимиру
Халіловичу
по Східному РУ ДПСУ
майору АФАНАСЕНКУ Роману
Миколайовичу
майору ПЕНЬКОВУ Юрію
Володимировичу
майору ЛУЩИКУ Миколі Івановичу
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по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору КРИВИЦЬКОМУ Олексію
Олексійовичу
по Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
майору БАЛЕНДРУ Андрію Васильовичу
майору ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Андрію
Борисовичу
майору КОВАЛЬЧУКУ Роману
Олександровичу
майору ПОДОЛЯНУ Олександру Юрійовичу
майору ХОМ’ЯКУ Сергію Любомировичу
по 130 головному центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації ДПСУ
майору БАЛКОВОМУ Юрію
Олександровичу
майору ЗАЙНУЛЛІНУ Руслану Рашитовичу
майору ІВАНИЦЬКОМУ Володимиру
Валерійовичу
майору КУРКОДИМУ Віктору
Олександровичу
майору МЕТАСОВУ Олександру
Володимировичу
майору НЕДОБОРІВСЬКОМУ Сергію
Вікторовичу
майору РУДНИЦЬКОМУ Руслану
Вікторовичу
по Головному центру управління службою
ДПСУ
майору РОМАНЮКУ Сергію Борисовичу
по ОКПП «Київ» ДПСУ
майору КОХАНУ Андрію
Володимировичу
по Головному центру обробки спеціальної
інформації ДПСУ
майору ГНИЦАКУ Віталію Анатолійовичу
майору ДОРОШЕНКУ Андрію Анатолійовичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по
Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору КОВПАЦІ Сергію Олександровичу
майору УСКОВУ Роману Васильовичу
підполковник юстиції
по Західному РУ ДПСУ
майору юстиції ФЕЛЬПЕЛЮ Ігорю Івановичу
по Південному РУ ДПСУ
майору юстиції ОСІПОВУ Сергію
Геннадійовичу
по Східному РУ ДПСУ
майору юстиції КОВАЦІ Василю Васильовичу
по Національній академії ДПСУ імені Богдана
Хмельницького
майору юстиції СОРОЦІ Андрію
Зіновійовичу
капітан 2 рангу
по Південному РУ ДПСУ
капітану 3 рангу КУЦЕНКУ Іллі
Володимировичу
капітану 3 рангу БРЕДИНСЬКОМУ Олексію
Олександровичу
від 25 червня 2013 року №380-ос
по Інформаційному агентству ДПСУ
старший лейтенант
лейтенанту ПОЛЮКУ Андрію
Олександровичу
Управління кадрів АДПСУ

