ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

25.02.2021

Ужгород

№ 119

Про
Програму
підвищення
спроможності та поліпшення умов
несення
служби
у
відділеннях
інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українськословацькому державних кордонах (на
ділянці відповідальності Чопського
прикордонного загону), розташованих
на території Закарпатської області,
на 2021 – 2023 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про Державний кордон України», Закону України
«Про Державну прикордонну службу» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українськоугорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території
Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з
питань бюджету.

В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
25.02.2021 № 119
ПРОГРАМА
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у
відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності
Чопського прикордонного загону), розташованих на території
Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки
1. Загальні положення
У зв’язку з ускладненим внутрішньополітичним становищем, з метою
ефективної протидії незаконній міграції та незаконному обігу цигарок, інших
товарів через Державний кордон України, підвищення спроможності
підрозділів охорони кордону (відділів прикордонної служби) для виконання
завдань з охорони державного кордону, а також поновленням призову на
строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України,
виникла нагальна потреба у підготовці належних умов та поліпшенні умов
несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українськоугорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території
Закарпатської області.
Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби
у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності
Чопського прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської
області, на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до
Конституції України, законів України: «Про державний кордон України», «Про
Державну прикордонну службу України».
2. Мета Програми
Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої
інфраструктури відділів прикордонної служби та пунктів пропуску через
державний кордон, постачання сучасного обладнання, поліпшення взаємодії
прикордонних відомств суміжних держав, підвищення спроможності
підрозділів Державної прикордонної служби України у пропуску через
державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску,
ефективній протидії незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових
виробів, інших товарів через Державний кордон України.
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3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Відділи прикордонної служби, які потребують переоснащення,
розташовані у Закарпатській області у зоні відповідальності Чопського
прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Для забезпечення надійної охорони державного кордону, підтримання
транспортних засобів, спеціальної техніки у постійній бойовій готовності,
швидкого реагування на зміни та у зв’язку з надходженням новітніх зразків
автомобільної
техніки
потребує
переоснащення
пункт
технічного
обслуговування та ремонту техніки.
Необхідно закупити технічні засоби охорони кордону для більш якісного
виконання завдань з охорони Державного кордону України.
Програма передбачає проведення протягом 2021 – 2023 років заходів,
спрямованих на поліпшення умов несення служби у відділеннях інспекторів
прикордонної служби, переоснащення пункту технічного обслуговування та
ремонту техніки, закупівлю спеціальних технічних засобів охорони кордону.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного бюджету для виконання Програми на відповідний період.
Паспорт Програми, ресурсне забезпечення наведено у додатках 1, 2
до Програми.
4. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
Основними завданнями та заходами Програми є:
розвиток та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної
служби та пунктах пропуску через державний кордон;
постачання сучасного обладнання;
поліпшення взаємодії прикордонних відомств суміжних держав з метою
підвищення спроможності підрозділів Державної прикордонної служби
України у пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та
вантажів у пунктах пропуску, ефективній протидії незаконній міграції та
незаконному обігу цигарок, інших товарів через Державний кордон України.
Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:
підвищення можливостей прикордонних відділів у забезпеченні
прикордонної безпеки у регіоні;
створення кращої мотивації для персоналу Державної прикордонної
служби України, щоб служити у прикордонних відділах на українськоугорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
Чопського прикордонного загону);
встановлення європейських стандартів у методології захисту кордону,
належній підтримці та матеріально-технічному забезпеченні;
підвищення прикордонної привабливості, доступності та прозорості для
різноманітних юридичних контрактів та співробітництва;
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забезпечення більш комфортних умов для персоналу, який відповідальний
за захист кордону, та для людей, що перетинають кордон;
досягнення ефективності та прозорості контрольних процедур, запобігання
незаконній міграції, торгівлі та протидії організованій злочинності на кордоні.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3 до
Програми.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організацію та координацію виконання Програми здійснює управління з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Закарпатської обласної державної адміністрації.
Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є
Чопський прикордонний загін (за згодою), що забезпечує реалізацію заходів,
аналізує хід виконання основних її завдань упродовж 2021 – 2023 років та
щороку до 1 лютого інформує облдержадміністрацію та обласну раду.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби
у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському
та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки
1. Ініціатор
Програми

розроблення Чопський прикордонний
державна адміністрація

загін,

обласна

2. Підстава для розроблення Закони України «Про державний кордон
Програми
України», «Про Державну прикордонну
службу України», Закон України «Про
місцеві державні адміністрації», стаття 91
Бюджетного кодексу України
3. Розробник Програми

Чопський прикордонний загін

4. Співрозробники Програми

Управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

5. Відповідальні
Програми

виконавці Чопський прикордонний загін (за згодою),
обласна державна адміністрація, структурні
підрозділи облдержадміністрації

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, Обласний бюджет
які
беруть
участь
у
виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових 3300,0 тис. гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Заступник голови обласної ради

Денис МАН

Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби
у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському
та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки
Обсяг коштів,
що пропонується залучити
для виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього (тис. грн),
у тому числі:
обласний бюджет

Заступник голови обласної ради

Строки реалізації
2021
2022
2023
рік
рік
рік
1100,0

1100,0

1100,0

Всього витрат
для виконання
Програми,
тис. гривень
3300,0

1100,0

1100,0

1100,0

3300,0

Денис МАН

Додаток 3
до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського
прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки
Найменування напряму
діяльності
(пріоритетні завдання)

1
Розвиток та поліпшення умов
несення служби у відділеннях
інспекторів
прикордонної
служби та пунктах пропуску
через державний кордон,
постачання сучасного обладнання, а також поліпшення
взаємодії прикордонних відомств суміжних держав з
метою підвищення спроможності підрозділів Державної
прикордонної служби України у пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів у
пунктах пропуску, ефективній
протидії
незаконній
міграції та незаконному обігу
цигарок, інших товарів через
Державний кордон України

Перелік заходів
Програми

Строк
Виконавці
Джерела
Орієнтовні обсяги
викофінансування
фінансування
нання
(вартість)
захороки
сума, тис.
дів
реалізації гривень
2
3
4
5
6
7
1. Придбання пред- 2021 – Чопський прикордонОбласний
2021
400,0
метів,
обладнання, 2023 ний загін (за згодою),
бюджет
2022
400,0
матеріалів, офісної та роки облдержадміністрація,
2023
400,0
комп’ютерної техніки
структурні підрозділи
для
облаштування
облдержадміністрації
відділень інспекторів
прикордонної служби
2. Придбання холо- 2021 – Чопський прикордонОбласний
2021
100,0
дильного обладнання 2023 ний загін (за згодою),
бюджет
2022
100,0
для підрозділів заго- роки облдержадміністрація,
2023
100,0
ну
структурні підрозділи
облдержадміністрації
3. Придбання облад- 2021 – Чопський прикордонОбласний
2021
300,0
нання
підсистем 2023 ний загін (за згодою),
бюджет
2022
300,0
відеоспостереження
роки облдержадміністрація,
2023
300,0
структурні підрозділи
облдержадміністрації
4. Придбання запас- 2021 – Чопський прикордонОбласний
2021
100,0
них частин до авто- 2023 ний загін (за згодою),
бюджет
2022
100,0

Очікувані результати

8
Підвищення можливостей прикордонних відділів у забезпеченні
прикордонної безпеки в
області; створення кращої
мотивації
для
персоналу
Державної
прикордонної служби
України, щоб служити у
прикордонних відділах
на українсько-угорському, українсько-словацькому
державних
кордонах (на ділянці
Чопського прикордонного загону); встановлення
європейських
стандартів у методології
захисту кордону, належній
підтримці
та
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1

2

4
облдержадміністрація,
структурні підрозділи
облдержадміністрації
5. Придбання запас2021 – Чопський прикордонних частин для засо- 2023 ний загін (за згодою),
бів малої механізації
роки облдержадміністрація,
структурні підрозділи
облдержадміністрації
6. Придбання
буді- 2021 – Чопський прикордонвельних
матеріалів 2023 ний загін (за згодою),
для інженерного об- роки облдержадміністрація,
лаштування державструктурні підрозділи
ного кордону
облдержадміністрації
мобілів

УСЬОГО:
у тому числі за роками:

Заступник голови обласної ради

3
роки

5

6
2023

7
100,0

Обласний
бюджет

2021
2022
2023

100,0
100,0
100,0

Обласний
бюджет

2021
2022
2023

100,0
100,0
100,0

2021
2022
2023

3300,0
1100,0
1100,0
1100,0

8
матеріально-технічному
забезпеченні; підвищення прикордонної привабливості, доступності
та прозорості для різноманітних
юридичних
контрактів та співробітництва;
забезпечення
більш комфортних умов
для персоналу, який
відповідальний
за
захист кордону, та для
людей, що перетинають
кордон;
досягнення
ефективності та прозорості
контрольних
процедур, запобігання
незаконній
міграції,
торгівлі та протидії
організованій злочинності
на
кордоні;
переоснащення відділів
прикордонної служби та
пунктів пропуску через
державний кордон

Денис МАН

