АВІАЦІЯ

Забезпечено реалізацію Концепції та Програми розвитку авіації
Держприкордонслужби на період до 2020 року. Нарощення авіаційної
складової підвищило оперативність реагування на зміни обстановки

10 од.
авіаційної
техніки

7 па
патрульных
атрул
трул
льных
літаківв Diamond
введено
од
до
ош
штатів
татів
авіаційнихх підрозділів

модернізовано

Силами інженерно-авіаційних служб ДПСУ легкі літаки (DA 40 NG – 5 од., DA 42 NG – 2 од.),
які за рішенням Уряду були передані Міністерством освіти і науки України, приведені до
справного стану та підготовлені для виконання завдань за призначенням.
Організовано підготовку та підвищення кваліфікації льотного складу.

7 безпілотних
авіаційних
комплексів
закупл
закуплено
упл
лено у рамках
рамка
мках
розвиткуу безпілотної
ої авіації
Опрацьовано:
штатну структуру відділу підготовки персоналу, сертифікації, застосування та технічної експлуатації безпілотних авіаційних систем в НЦ Держприкордонслужби України, а також відділень повітряної розвідки в органах охорони державного кордону;
правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації
України (розробник документа Міністерство оборони України).

5 вертольотів Мі-8 оснащено радіонавігаційними системами GTN-750H;
5 літаків DA40NG обладнано комплексними системами об’єктивного
контролю параметрів польоту «APPAREO VISION 1000».

6
вертольотів
збільшено
терміни служби
З них – 2 вертольоти у співпраці з ДП «Авіакон» (м. Конотоп) та Державним
науково-дослідним інститутом авіації МО України (м. Київ).

3 ангари
для літаків
закуплено та
організовано зведення
Одеська (2 од.) та Харківська авіаційні ескадрильї.
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1 948 суден
оглянуто

13 кораблів та 56 катерів

132 плавзасоби
затримано

склад Морської охорони
170 спільних заходів
4 рятувальні операції
проведено
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Морська охорона у взаємодії з прикордонною авіацією та іншими
компетентними державними структурами здійснює відстеження
обстановки у В(М)ЕЗ України та документування фактів порушень
Росією норм міжнародного права і законодавства України про В(М)ЕЗ

МОРСЬКА ОХОРОНА

 Через нарощення військової присутності
РФ в акваторії Чорного та Азовського морів внесено корективи в організацію служби
корабельно-катерних груп.

 Для фіксації порушень РФ у В(М)ЕЗ
України проведено 12 спільних виходів,
ініційованих Держприкордонслужбою.
 Зібрана ДПСУ доказова база (відео,
фото, карти, схеми тощо) використана МЗС
України при підготовці позовної заяви
проти РФ про ініціювання арбітражного
розгляду (відповідно до Додатка VII до
Конвенції ООН з морського права 1982 р.).

 Забезпечено участь у припиненні правопорушень, пов'язаних із заходом іноземних
суден у закриті Україною порти на ТОТ АРК.
 Забезпечено участь у морських операціях
(«Сі-Бриз», «Тритон», «Посейдон»), спільних
навчаннях і тренуваннях з ВМС ЗС України.

14.09.2016 заяву подано до Міжнародного трибуналу
ООН. 22.12.2016 сформовано трибунал, який у 2017 р.
розпочне розгляд справи Україна проти РФ.

30.12.2016 затримано судно «Sky Moon» (прапор
Танзанії), яке прямувало з порту Севастополя до
порту Джурджулешти (Молдова).
Судно і вантаж (технічна сода) конфісковано, на
капітана накладено штраф – 18,5 млн грн.

 На базі Ізмаїльського навчально-тренувального загону Морської охорони підготовлено
300 фахівців (за 12 напрямами).

 Кораблі Морської охорони виконували
завдання в умовах неодноразових провокаційних небезпечних дій з боку кораблів
та авіації ЧФ РФ.
Наведення артустановок, проліт військового літака
на малій висоті, зближення на небезпечну дистанцію,
вихід на пересічний курс.

 Проведено ремонт 3 кораблів і 33 катерів
Морської охорони.

 Збудовано малий катер Морської охорони «УМС–1000» з броньованим захистом.

 У навчальних закладах іноземних партнерів
підвищено професійний рівень 41 морякаприкордонника (в США, Румунії, Польщі та
Великій Британії).
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1,4 тис. випадків
результативного
ьтативного використ
використання
службових собак
226 правопорушників
206 од. зброї
7,5 тис. боєприпасів
4,5 кг вибухових речовин
120 кг наркотиків
118 тис. психотропних таблеток
товарів на суму 6,9 млн грн
затримано та виявлено
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ПРИКОРДОННА КІНОЛОГІЯ

 VII чемпіонат Держприкордонслужби з
дресирування службових собак.
13–15.09.2016 – на базі Кінологічного навчального
центру ДПСУ за участі команд прикордонних
відомств Молдови, Білорусі та Польщі.
Результати: 1 місце – Західне РУ, 2 місце –
Білорусь, 3 місце – Північне РУ, 4 місце – Польща,
5 місце – Молдова, 6 – Східне РУ, 7 місце – Південне
РУ, 8 місце – Азово-Чорноморське РУ.

 Кінологічним навчальним центром
Держприкордонслужби підготовлено
341 кінолога зі службовими собаками.

 Конференція «Кінологічне забезпечення
оперативно-службової діяльності щодо
протидії злочинам та адміністративним
правопорушенням».
22.11.2016 – на базі Національної академії ДПСУ, за
участі представників НПУ, НГУ, ДСНСУ, ДФСУ, СБУ,
УДО, Державної кримінально-виконавчої служби,
кінологічних громадських організацій України.

 Розплідниками Кінологічного навчального центру Національної академії ДПСУ
вирощено для навчальних підрозділів
97 службових собак.

 Співпраця з ПАТ «Джей ТІ Інтернешнл
Компані Україна» в рамках Договору у
сфері боротьби з незаконним обігом
тютюнових виробів.
Проведено 10 тренінгів з протидії контрабанді
сигарет, профінансовано роботи з поліпшення
навчально-матеріальної бази та умов проживання
курсантів Кінологічного навчального центру ДПСУ
(на суму 320 тис. грн).

 Національною академією Держприкордонслужби підготовлено 13 офіцерівкінологів.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ «ДОЗОР»

Результати діяльності у 2016 році
Самостійно та у взаємодії з оперативно-розшуковими підрозділами затримано:
79 нелегальних мігрантів;
353 порушники законодавства з прикордонних питань;
товарів і культурних цінностей на
суму понад 473 млн грн.

Суттєві зміни в діяльності мобільних підрозділів відбулись у
2015–2016 роках. Відповідно до Стратегії розвитку Держприкордонслужби було розроблено Програму розвитку мобільних підрозділів на
період до 2018 року, якою передбачено реорганізацію діючих
підрозділів та переорієнтування їх на кращі світові стандарти.
З цією метою активно вивчався світовий передовий досвід.
Для оцінки ефективності мобільних підрозділів було запрошено
експертів Прикордонного патруля США (BORTAC). Відділи прикордонної служби типу «С», які діяли при регіональних управліннях,
введено до штатів Харківського, Житомирського, Львівського, Одеського та Херсонського загонів. Крім того, до штату мобільного загону
введено підрозділи для протидії протиправній діяльності на воді та
розпочато його реформування в мобільний загін оперативного реагування «ДОЗОР».
Враховуючи досвід бойових дій, сучасних викликів і загроз, тривало удосконалення всебічного забезпечення та підготовки персоналу. Основну увагу приділено практичній складовій. Зокрема в
рамках міжнародної співпраці проведено:
курс підвищення кваліфікації позаштатних штурмових груп на тренувальній базі ССО ЗС України (червень 2016);
тренінги за системою підготовки спецпризначенців Прикордонного
патруля США (18.07–08.10.2016);
тренінг із планування операцій (під керівництвом експертів
підрозділу спецпризначення Адміністрації США з питань боротьби з
наркотиками FAST) та навчання силових підрозділів Держприкордонслужби (мобільний прикордонний загін) і Національної поліції (КОРД)
(17.10–03.11.2016);
тренінг із тактики дій на судні (за участі інструкторів Прикордонної
варти Республіки Польща, проект «Стале реформування Держприкордонслужби України (СУРЕБУ)» (07–11.11.2016).
Рівень підготовки особового складу і технічної оснащеності мобільних підрозділів дають змогу ефективно протидіяти протиправній
діяльності на державному кордоні та проводити інші спеціальні
заходи в межах компетенції.

Основні завдання мобільних підрозділів:
нарощування зусиль на активних напрямках
протиправної діяльності;
реалізація випереджувальної інформації;
участь у заходах з розробки і припинення
діяльності злочинних угруповань;
підтримка дій Морської охорони під час
контролю порядку плавання і перебування в
терморі та внутрішніх водах України;
участь в операціях з припинення збройних
конфліктів та інших провокацій і відбиття
вторгнення на територію України;
участь у заходах особистої охорони (фізичного захисту) військовослужбовців і працівників
ДПСУ, а також членів їхніх сімей.

Склад мобільних сил ДПСУ:
15 мобільних прикордонних застав;
5 відділів прикордонної служби типу «С»;
мобільний прикордонний загін.
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Спільна оцінка загроз

22 – 24.03.2016, спільний аналіз ризиків
Україна – Угорщина (м. Будапешт, Угорщина)

16.06.2016, спільний аналіз ризиків
Україна – Польща (м. Варшава, Польща)

26.04.2016, спільний аналіз ризиків
Україна – Словаччина (м. Ужгород)

17 – 21.10.2016, щорічний аналіз ризиків
FRONTEX (м. Варшава, Польща)

17.05.2016 , тристоронній аналіз ризиків
Україна – Польща – Білорусь (м. Брест, Білорусь)

08.12.2016, спільний аналіз ризиків
Україна – Німеччина (м. Київ)

Підготовка аналітиків

28.03 – 09.04, 16.05 – 28.05, 30.05 – 11.06.2016, підготовка
фахівців Національної поліції України (м. Хмельницький)
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14 – 25.11.2016, тренінг «Допомога ДПСУ в
боротьбі з тероризмом» (м. Хмельницький)

22 – 26.02, 30.05 – 03.06.2016, прикордонний
коледж ОБСЄ (м. Душанбе, Таджикистан)

АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Запровадження системи аналізу ризиків
в Національній поліції
31.05.2016, підписання Протоколу про обмін інформацією
Нормативно врегульовано інформаційний
з Прикордонною поліцією Румунії (м. Сучевіца, Румунія)
обмін з Прикордонною поліцією Румунії.
Проведено спільну оцінку загроз з
Розвиток системи аналізу ризиків
прикордонними відомствами Словаччини,
Польщі, Угорщини та Молдови.
Започатковано новий формат аналізу ризиРозвиток інформаційного обміну
та спільного аналізу
ків між прикордонними відомствами України, Польщі та Білорусі.
Технічне переоснащення та
Продовжено співпрацю з FRONTEX, EUBAM автоматизація аналізу
EUAM, Координатором Проекту ОБСЄ в ризиків
Україні, Представництвом МОМ в Україні.
Скоординовано діяльність віртуального
Впровадження
європейських стандартів
контактного аналітичного центру (Адміністрація ДПСУ, МВС, МЗС, МінінфраструкУдосконалення системи
тури, МОУ, СБУ, ДФС, ДМС, НПУ, НГУ).
підготовки аналітиків
Нарощено систему підготовки аналітиків, у
Обмін та вивчення досвіду
т. ч. за допомоги ОБСЄ, FRONTEX та DCAF.
Визначено пріоритети розвитку аналізу
ризиків до 2020 року.

15–16.12.2016, розробка спільної інформаційної
моделі між прикордонними та поліцейськими
відомствами України та Молдови (м. Одеса)

177 профілів ризиків
застосовувалися
Відмовлено у пропуску в Україну 1,7 тис.
потенційним мігрантам
Затримано 62 нелегальних мігрантів
Виявлено 319 підроблених і чужих документів
Вилучено:
595 од. зброї
14,8 тис. боєприпасів
5,2 кг вибухових речовин
71,2 кг наркотичних і психотропних речовин
товарів на суму 165,4 млн грн
295,2 кг бурштину
328 автомобілів
2 літальні апарати
результати профілювання ризиків
Державна прикордонна служба України
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Держприкордонслужба є активним учасником міжнародних комунікаційних платформ з питань
посилення прикордонної безпеки та реформування сектору безпеки і оборони України
 Взято участь у конференції з питань прикордонної безпеки (16–18.02.2016, м. Рим).
 Забезпечено виконання заходів Річної національної програми співробітництва Україна–
НАТО на 2016 рік.
Взято участь у:
засіданнях Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань
воєнної реформи високого рівня;
розробці нового пакету Цілей партнерства Україна–НАТО
на 2016 –2017 рр. в рамках Процесу планування і оцінки сил;
ініціативі НАТО з протидії корупції Building Integrity;
заходах Програми професійної підготовки цивільного
персоналу, індивідуальної програми партнерства.

 Дослідницька конференція НАТО «Подолання
безпекових ризиків на кордонах України через
кращі
практики
належного
врядування»
(25–26.02.2016, м. Київ).
За результатами конференції опрацьовано проектну
пропозицію «Підтримка інституційного розвитку
Управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ», яку
15.12.2016 підтримано всіма країнами – членами НАТО).

 Конференція «Безпека кордонів у Східній
Європі: уроки для НАТО та партнерів» (09–
10.06.2016, м. Київ; 03–04.11.2016, м. Кишинів;
01.12.2016, м. Берлін).

 Зустріч національних координаторів ОБСЄ
з питань прикордонної безпеки та менеджменту (12–13.04.2016, м. Берлін).
Мета – обговорення викликів і загроз регіональній
безпеці, новітніх підходів щодо безпеки та управління
кордонами, зміцнення довіри, а також міжвідомчої
комунікації під час кризових ситуацій.

 Конференція «Національні моделі демократичного контролю над секторами безпеки та оборони» (14.07.2016, м. Київ).
 Східноукраїнські форуми «Відновлення
через діалог» (23.03.2016, м. Маріуполь;
13–14.05.2016, м. Краматорськ; 01–
02.11.2016, м. Сєверодонецьк).
Мета – налагодження комунікації між громадськістю на постраждалих від конфлікту територіях і
органами державної влади України.

 Міжнародна конференція «Перехрестя
діалогу: від спільних викликів» (20.12.2016,
м. Київ ).
Мета – вивчення практики вирішення конфліктів в
інших країнах, обговорення та пошук нових шляхів для
зміцнення діалогу в майбутньому.

ДПСУ виступила із пропозицією започаткувати
новий спільний проект щодо оновлення стратегії
прикордонної безпеки в Чорноморському регіоні за
підтримки НАТО та європейських партерів.

 Форум-дискусія у рамках проекту Інституту
світової політики «Аудит зовнішньої політики України» (21.12.2016, м. Київ).
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Організована міжнародним концерном SMI (Велика
Британія) із залученням представників силових та
правоохоронних органів країн-членів ЄС, EUROPOL,
INTERPOL, FRONTEX, МОМ, EUBAM та ін.
Мета – діяльність силових і правоохоронних відомств
Європи у протидії нелегальній міграції та іншій протиправній діяльності в західному Середземномор'ї.

 Взято участь у Першому публічному заході
високого рівня з питань упровадження Національного плану дій України щодо імплементації резолюції Ради Безпеки ООН № 1325
«Жінки, мир та безпека» у секторі безпеки і
оборони України (25.06.2016, м. Київ).
Мета – ознайомлення з найкращими передовими
практиками країн-членів та партнерів НАТО з питань
забезпечення гендерної рівності в силових структурах.

 Конференції «Урядування в секторі безпеки і оборони».
Теми конференцій:
«Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки і
оборони України: стан та потреби»;
«Урядування в секторі безпеки і оборони: роль демократичних інституцій і найкращі міжнародні практики»;
«Урядування та реформування національних служб
безпеки і розвідки: найкращі міжнародні практики»;
«Урядування у секторі безпеки і оборони: роль ЗМІ»;
«Урядування у секторі безпеки і оборони: роль
інститутів Омбудсмана».

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 У рамках імплементації Мінських домовленостей від 12.02.2015 у взаємодії зі
Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в
Україні проводилася робота щодо пошуку
шляхів відновлення контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
За пропозицією ДПСУ СММ розгорнуто 9 передових
патрульних баз та збільшено кількість місць їх
постійної присутності на сході України.
Спільно із СММ ОБСЄ:
визначено механізм обміну інформацією;
узгоджено порядок залучення спостерігачів СММ до
моніторингу ситуації в КПВВ;
запроваджено скоординовані патрулювання лінії
розмежування в межах Луганської області та скоординований моніторинг українсько-російського кордону;
опрацьовано пропозиції щодо розгортання та
наближення до українсько-російського кордону нових
передових патрульних баз СММ;
забезпечено проведення регулярних зустрічей
представників ДПСУ та спостерігачів польових офісів
СММ (на місцевому і регіональному рівні).

 У рамках двостороннього співробітництва
підписано протоколи:
про виконання міжурядової Угоди щодо
спільного патрулювання українсько-румунського кордону (м. Сучевіца, Румунія,
31.05.2016);
про створення на українсько-угорському
кордоні спільного контактного пункту (пункт
пропуску «Тиса (Чоп) – Захонь», 30.11.2016 );
про співробітництво між Держприкордонслужбою України та Командуванням
Берегової охорони Республіки Туреччина
(візит до Туреччини, 05 – 08.12.2016);
про створення на українсько-білоруському
кордоні пілотного контактного пункту
«Житомир–Пінськ» (м. Мінськ, Білорусь,
14.12.2016).
 Відповідно до Плану заходів організації
спільної оперативної охорони кордону ЄС та
Молдовою відбулись:
консультації зі словацькою Стороною
щодо підготовки Угоди про співробітництво
під час здійснення контролю осіб, транспорту
і товарів у спільних пунктах пропуску (пункт
пропуску «Тиса (Чоп) – Захонь», 26.01.2016);
перше засідання українсько-угорської робочої групи щодо запровадження спільного контролю на спільному кордоні (пункт пропуску
«Ужгород – Вишнє-Нємецьке», 23 – 24.03.2016).

 Відбулося 17 робочих зустрічей керівництва
Держприкордонслужби у рамках роботи з
Консультативною місією ЄС з реформування
цивільного сектору безпеки (EUAM).
Розглядалися питання впровадження Плану заходів
реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, протидії корупції, роботи з громадськістю і ЗМІ,
логістики, а також підготовки персоналу.

 Проведено зустрічі:
з Виконавчим директором FRONTEX,
за результатами якої укладено План
співробітництва на 2016–2018 роки
(26.02.2016, м. Київ);
з представниками міжнародної групи
(Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Королівство Нідерланди, Представництво ЄС в
Україні) щодо надання допомоги у
питаннях управління кордонами та
реформування прикордонного відомства
(20.05.2016, м. Київ).
 Організовано ознайомлення експертів
дипломатичних представництв іноземних країн в Україні та міжнародних організацій з елементами інтегрованої системи охорони кордону в межах Харківської області.
 У рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону» європейськими експертами проведено тренінги для персоналу
відділу прикордонної служби «Жуляни».
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28.04.2016, м. Одеса.
Конференція прикордонних відомств країн Чорноморсько-Балтійського регіону

РЕГІОНАЛЬНА ПРИКОРДОННА БЕЗПЕКА
У 2016 році керівництво Державної прикордонної служби України виступило ініціатором проведення в м. Одеса конференції
прикордонних відомств країн Чорноморсько-Балтійського регіону.
У конференції взяли участь представники
прикордонних відомств України, Туреччини,
Болгарії, Румунії, Молдови, Польщі та Латвії.
На заході також були присутні представники європейських інституцій та місій
FRONTEX, EUAM, EUBAM і МОМ в Україні.
Це перша зустріч у такому розширеному
форматі, під час якої учасники обговорили
пріоритетні напрями співробітництва щодо
міграційної кризи на східному кордоні ЄС, а
також оцінили можливі ризики виникнення
нових каналів нелегальної міграції, особливо
у басейні Чорного моря. Поряд з цим
наявність у Чорноморському регіоні й поблизу нього збройних конфліктів та їх періодична
ескалація зумовила посилення загроз, у т. ч. і
у прикордонній сфері. Це, зокрема, безпека
транспортних морських шляхів, незаконний
обіг зброї, контрабанда товарів, міжнародний
тероризм і наркотрафік. Також проблемою є
незаконний промисел біоресурсів.
Під час засідання розглядалися питання
впровадження ключових принципів та інструментів інтегрованого управління кордонами, пошуку спільних механізмів аналізу
ризиків, опрацювання підходів до оперативної координації дій та обміну інформа-

цією в Чорноморсько-Балтійському форматі.
Зокрема, було розглянуто можливість розширення географії спільних операцій під егідою
Агенції FRONTEX у басейні Чорного моря та
узгоджено нові підходи до обміну інформацією між країнами-партнерами.
Учасники конференції погодились, що
підхід до забезпечення безпеки в регіоні має
базуватися на принципі повної взаємодії та
координації між країнами-партнерами, які
розділяють спільні європейські цінності.
Лише спільний безпековий простір і колективні гарантії здатні забезпечити адекватну

протидію організованій транскордонній злочинності та терористичній загрозі.
Підсумком конференції стало підписання
Меморандуму про взаєморозуміння, що фіксуватиме досягнуті домовленості та окреслюватиме пріоритетні напрями співробітництва
країн Чорноморського та Балтійського регіонів.
Цей спільний документ став черговим підтвердженням подальшого розвитку системи
інтегрованого управління кордонами і організації прикордонної безпеки.

Державна прикордонна служба України

Біла книга – 2016

49

Відповідно до Закону України
«Про Державну прикордонну службу України»

загальна чисельність
прикордонного
відомства
р
рд
д

53 тис. осіб,
з них 45 тис. військовослужбовців

0,06%

24%

посад вищих офіцерів

жінок

(2015 – 2016 рр. скорочено
41 посаду – на 55% )

18%
офіцерів

65%
молодшого
персоналу

17%
працівників
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63%

(з них 924 офіцери)

військовослужбовців
виконують завдання з
охорони державного кордону
(з них 9,4% офіцерів)

30 років

220

жінок на керівних
посадах

середній вік
прикордонника

0,2%

32 роки

державних
службовців

середній вік
офіцера

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Забезпечено реалізацію державної кадрової політики та задоволення
потреб органів і підрозділів у кваліфікованих кадрах

237 офіцерів
призначено на керівні
ні посади
2 директорів департаментів та 10 начальників
управлінь Адміністрації ДПСУ;
1 начальника регіонального управління та
14 заступників начальників регіональних управлінь;
13 начальників органів ДПСУ та 15 їх перших
заступників;
182 начальників впс.

259 офіцерів
післяя за
закінчення
акінченняя Національної
Н
академіїії Держпри
Держприкордонслужби
Д
жпри
икордо
рдонслужби
направлено
правлено в ор
органи
ргани
ио
охорони
хоро
державного кордону
Розподіл вперше проведено за принципом
жеребкування, що виключає корупційну складову.

 Удосконалення системи комплектування
дало змогу не допустити неконтрольованого зниження укомплектованості (через
звільнення призваних за мобілізацією на
особливий період – 6,8 тис. осіб).

 Розпочато оптимізацію підрозділів
кадрового забезпечення та комплектування.

6,3 тис. осіб

отримали
и статус
ус уучасника
каа бой
б
бойовихх дій
(з початку АТО
ТО
О)

загальний притік
Загальний відтік – 7,8 тис. осіб.

4,6 тис. осіб
зараховано
о на військову службу за
контрактом
З них: із запасу – 2,6 тис. осіб,
призваних за мобілізацією – 1946 осіб;
строкової служби – 71 особу.

1,2 тис. осіб
планово
о ротовано
о в районі АТО

16,6 тис. осіб

3,7 тис. осіб
призвано на строкову військову
службу

28,8 тис. осіб
забезпече
забезпечено
печеено
оп
перевірку
ереевірку
ркуу в рамках
Законуу України
раїни
и«
«Про
Про
о очищення
влади
д »
ди

667 осіб (100%)
подали електронні декларації
відп
відповідно
повідно до Закону України
аїни
и
«Про запобігання корупції
ції»
ції
 Забезпечено впровадження вимог
Закону України «Про державну службу»
(набрав чинності 01.05.2016).
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12.03.2016, м. Хмельницький.
24-й достроковий випуск офіцерів у Національній академії Державної
прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

В основу підготовки особового складу покладено
військово-прикордонну складову та досвід застосування
прикордонних підрозділів у районі проведення АТО

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

 У Національній академії Держприкордонслужби пройшли підготовку 273 офіцери
(з них за категоріями: магістр – 45, спеціаліст –
20, бакалавр – 208).

 Запроваджено дистанційну форму
підготовки офіцерів (центральний та
регіональний рівні), яку пройшли
5 тис. осіб.

 Підготовлено 1 тис. вузькопрофільних
спеціалістів бойової спрямованості.
Підготовка екіпажів БТР, операторів ПЗРК, розрахунків ПТРК, гранатометників, кулеметників, саперів тощо проводилась на базі навчальних закладів
ДПСУ та центрів інших силових структур.

 Започатковано підготовку операторів
СОЕС та екіпажів пересувних бойових
модулів «ТРИТОН».
 Запроваджено новий курс стрільб зі
стрілецької зброї, бойових машин,
катерів морської охорони.

 Підвищили професійний рівень у форматі
базової підготовки 700 осіб з числа молодшого персоналу, 2,3 тис. осіб – на курсах
підготовки.

 У відомчих навчальних закладах і тимчасових формуваннях підготовлено 3,7 тис.
військовослужбовців строкової служби.
 У системі професійної підготовки запроваджено «інститут інструкторів».

 Відновлено курси підвищення кваліфікації керівного складу органів
охорони кордону та офіцерів резерву
висунення (на базі Національної академії Держприкордонслужби).
 Взято участь у понад 100 міжнародних заходах з обміну досвідом у сфері
підготовки персоналу.
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РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ
Пріоритет – реалізація державної політики з гуманітарних питань і протидії корупції
 Продовжувалася реалізація міжнародного
проекту «Формування цілісності, прозорості, доброчесності та відповідальності в
управлінні персоналом».
Участь в 12 семінарах та 5 навчальних модулях.

 Розпочато проведення «самооцінки» реалізації цільових програм із запобігання
корупції та формування доброчесної поведінки персоналу (спільний проект РНБО
України та офісу НАТО в Україні).
 Із представництвом МОМ в Україні організовано підготовку до професійно-психологічного добору персоналу та рекламної
(інформаційної) кампанії в рамках проекту
«Нове обличчя кордону».
 Розроблено та запроваджено методичні
рекомендації з питань роботи з персоналом.
Профілактика нестатутних відносин.
Профілактика гострих стресових розладів та визначення суїцидального ризику.
Упередження втягування персоналу в конфлікти.
Профілактика професійної деформації.
Психологічна реабілітація, соціальна та професійна
адаптація учасників АТО.
Удосконалення роботи з родинами військовослужбовців та учасників АТО.

 Комплексна робота з персоналом в цілому
забезпечила керованість соціально-психологічних процесів у колективах і сприяла
поліпшенню стану військової дисципліни.

 Завершена практична стадія імплементації
відомчих закладів культури та дозвілля до
загальної відомчої системи національнопатріотичного виховання.

Загальна кількість повідомлень, внесених до ЄРДР за
фактами правопорушень, вчинених персоналом ДПСУ,
зменшилася на 35% (порівняно з 2015 р.).
Кількість
військовослужбовців,
які
вчинили
протиправні дії, зменшилася в 5 разів.
62% кримінальних проваджень ініційовано керівництвом органів ДПСУ.

У Центральному музеї ДПСУ оформлено тематичні
зали, присвячені Українській революції 1917–1921 рр. та
подвигу прикордонників під час участі у бойових діях на
сході України.

 До роботи з персоналом активно залучались учасники АТО та члени громадської
організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників».
 Проводилася
системна
робота
з
національно-патріотичного
виховання
особового складу та молоді прикордоння.
До заходів задіяно 37 громадських організацій.
Діють 254 гуртки «Юні друзі прикордонників».
Органи і підрозділи ДПСУ відвідали 370 груп дітей
навчальних закладів прикордоння (12 тис. чол.).
Уроки мужності проведено у 583 навчальних закладах.
З Міністерством молоді та спорту України проведено
2 масштабні військово-патріотичні заходи «Я – Патріот України».
У 12 обласних центрах для дітей проведено профорієнтаційні заходи «Місто Професій».

 Продовжувалась робота зі збереження та
примноження прикордонних традицій.
 Оновлено репертуар та програми Академічного ансамблю пісні і танцю України.
Проведено понад 80 концертів.
Підготовлено 2 повноцінні програми, 9 хореографічних
композицій та 6 нових творів ідеологічної спрямованості.
Взято участь у 4 масштабних промо-акціях з метою
популяризації ДПСУ.

 У 2016 році з метою стимулювання
персоналу за позитивні результати оперативно-службової діяльності правами Голови Державної прикордонної служби України заохочено 5,2 тис. осіб.
Із них: подякою – 1746, грамотою – 1349, Почесною
грамотою – 807, цінним подарунком – 14, грошовою
премією – 1251.

 Створено інститут військового капеланства та душпастирської опіки.
Державна прикордонна служба України
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Формування відомчої системи внутрішньої та власної безпеки спрямовано на мінімізацію корупції серед
персоналу, гарантування його безпеки та сприяння формуванню позитивного іміджу прикордонника

 У лютому 2016 року розпочато реалізацію
спільної програми ДПСУ та МОМ з превенції
корупційним проявам на кордоні:
організовано розповсюдження антикорупційного флаєра;

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

У міжнародних пунктах пропуску, КПВВ на лінії
розмежування в районі АТО та адмінмежі з ТОТ АРК.

створено 2 антикорупційні фільми;

проведено незалежне анкетування персоналу.
У навчальних закладах ДПСУ і міжнародних пунктах
пропуску за участі експертів Прикордонної варти
Республіки Польща та Представництва МОМ в Україні.

 Розпочато вивчення громадської думки
щодо корупції в пунктах пропуску.
 Запроваджено практику проведення антикорупційних акцій (операції «Чисті руки»,
«Доброчесність») та антикорупційних тижнів.
Зафіксовано понад 1 тис. відмов персоналу ДПСУ від
неправомірної вигоди, що в 3,7 рази більше, ніж у 2015 р.
Поряд з цим задокументовано 66 корупційних правопорушень за участі прикордонників.

 У грудні 2016 року з МОМ та Посольством
США в Україні підписано Дорожню карту
реформування та розвитку відомчих підрозділів внутрішньої та власної безпеки,
впровадження передових антикорупційних
стандартів і механізмів.
 У рамках проектів «Стале реформування
ДПСУ» та «Нове обличчя кордону» впроваджено нову структуру підрозділів внутрішньої та власної безпеки.
Планується:
провести конкурс на заміщення посад всіх рівнів підрозділів
власної безпеки та підготовку кандидатів;
сформувати нові інформаційно-аналітичні підрозділи та
підрозділи кримінального аналізу;
на основі передового світового досвіду створити та
розгорнути підрозділи спеціальних операцій;
поліпшити оперативно-технічну складову.

 Організовано та проведено:
антикорупційні тренінги ОБСЄ;
навчальні курси з розпізнавання корупційних загроз (з МОМ), розбудови прозорості і
доброчесності (в рамках програми НАТО) та
підвищення кваліфікації персоналу;
зустрічі з експертами підрозділів протидії
корупції прикордонних відомств Польщі, Білорусі та Молдови.
З метою запобігання службовим та корупційним
правопорушенням підрозділами внутрішньої безпеки
проведено понад 3 тис. перевірок.
Призначено 2,5 тис. розслідувань, за результатами яких:
притягнуто до дисциплінарної відповідальності понад
4 тис. осіб;
звільнено 124 особи;
переміщено до інших місць служби 203 особи.
До адміністративної відповідальності за корупційні
правопорушення притягнуто 13 осіб.
У 189 випадках за повідомленнями ДПСУ до ЄРДР
внесено відомості щодо громадян, які намагались дати
хабар персоналу. 17 осіб вже притягнуто судом до
кримінальної відповідальності.
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Взаємодія з суспільством –
«авторитет, відкритість,
прогнозованість»
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ВІДКРИТІСТЬ ТА ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

130
0 прес
есс-конференцій
й таа брифінгів

37
7р
роликівв і ф
фільмів

проведено

(з прикордонної тематики)

здійснено зйомку та монтаж

48 номерів газети
«Прикордонник України» та
8 номерів журналу «Кордон»
видано
ано Інформаційним агентст
агентством
Держприкордонслужби

4 тис.
с. сюжетів
вийшло
о наа телевізійнихх каналах
Змонтовано та оброблено
б б
655 відеоматеріалів,
д
підготовлено
д
1,2 тис. сюжетів у випусках новин центральних і регіональних
телеканалів.
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20 спортсменів-прикордонників
взяли участь у складі національної збір
збірної
бір
рн
ноїї У
України
на ХХХІ літніх Олімпійських іграх у Ріо
іоіо
о-де
дее-Жанейро

16 нагород

20 нагород

здобуто на
чемпіонатах світу

здобуто
он
наа
чемпіонатахх Європи

• 3 золоті медалі

• 9 золотих медалей

Галина Авраменко (кульова стрільба);
Анастасія Меркушина (біатлон);
Федір Репков (дзю-дзюцу).

Анастасія Меркушина (біатлон);
Галина Авраменко (2), Людмила Василюк (кульова
стрільба);
Андрій Кузьма (універсальний бій – 2);
Дмитро Мінеско – (кікбоксинг – 3).

• 4 срібних медалі
Анастасія Меркушина (біатлон);
Галина Авраменко (кульова стрільба);
Андрій Кузьма (дзю-дзюцу);
Іван Банзерук (легка атлетика).

• 9 бронзових медалей
Валентин Мосіяш, Ольга Масловець (гирьовий
спорт);
Людмила Василюк, Галина Авраменко (кульова
стрільба – по 2);
Анастасія Меркушина (біатлон – 2);
Олег Сергєєв (боротьба самбо).
60

За підсумками олімпіади 6 представників
ДПСУ увійшли до десятки найкращих у
змаганнях з вільної боротьби, фехтування
та легкої атлетики.
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• 5 срібних медалей
Андрій Чудик, Євген Прохніцький (універсальний бій);
Сергій Бобир (боротьба самбо);
Галина Авраменко (кульова стрільба – 2).

• 6 бронзових медалей
Віктор Рубан (стрільба з лука);
Степан Кордяк (універсальний бій);
Аліна Махиня, Ібрагим Алдатов, Ален Засєєв (вільна
боротьба);
Олексій Ніженко (боротьба самбо).

600
0 прикордонників
взяли участь у багатоетапній
спартакіаді Держприкордонслужби

10 чемпіонатів
проведено в
Держприкордонслужбі
Чемпіонати:
з рукопашного бою;
з прикладної стрільби пам’яті генерал-майора Ігоря
Момота;
зі службового двоборства;
з боротьби самбо пам’яті сержанта Сергія Гулюка;
з волейболу;
з гирьового спорту;
з міні-футболу;
з легкоатлетичного кросу;
з багатоборства;
зі спортивного орієнтування.
Змагання «Спортивна сім’я»;
Кубок з міні-футболу серед збірних команд регіональних
управлінь та Національної академії ДПСУ.
Дитячі військово-спортивні естафети.
Підсумки спартакіади серед команд
група «А»: 1 місце – Національна академія ДПСУ;
2 місце – Азово-Чорноморське РУ;
3 місце – Західне РУ;
група «Б»: 1 місце – збірна факультетів Національної
академії ДПСУ;
2 місце – Луцький прикз;
3 місце – Сумський прикз;
група «В»: 1 місце – Харківський прикз;
2 місце – Бердянський прикз;
3 місце – Одеський змо.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
Збірні команди Держприкордонслужби з військово-прикладних видів
спорту гідно представляли прикордонне відомство на спортивних змаганнях серед представників правоохоронних, спеціальних і рятувальних
служб.
Результати командного заліку:
1 місце – рукопашний бій;
2 місце – «Динаміада» з багатоборства,
гирьового спорту,
боротьби самбо;
3 місце – легкоатлетичний крос.

2 місце
загальнокомандний залік
серед колективів
правоохоронних органів України

26 нагород
особистий залік:
• 7 золотих медалей
• 13 срібних медалей
• 6 бронзових медалей
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ФОТО то темі

