
           П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про   Програму   надання матеріально-технічної  

допомоги Чопському прикордонному загону  

на 2021-2022 роки 

 

   

Відповідно до  статті 36  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII «Про 

державний кордон України», від 3 квітня 2003 року № 661-IV  «Про Державну 

прикордонну службу України»,  Указу Президента України від 11.02.2016 року 

№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 

України», з  метою   покращення існуючої інфраструктури відділів 

прикордонної служби та пунктів пропуску через державний кордон  виконком 

міської ради  ВИРІШИВ: 

 

 1. Погодити   Програму  надання матеріально-технічної допомоги 

Чопському прикордонному загону  на 2021-2022 роки  з подальшим внесенням 

на розгляд сесії міської ради, що   додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                   Богдан  АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             ПОГОДЖЕНО 

          Рішення виконкому 

          ________№_______ 

 

           

Програма 

надання матеріально-технічної  допомоги Чопському прикордонному загону 

на 2021-2022 роки 

  

Паспорт Програми  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Чопський прикордонний загін  

2. Підстава для розроблення 

Програми 

закони України «Про державний кордон 

України», «Про Державну прикордонну 

службу України» 

3. Розробник Програми Чопський прикордонний загін 

4. Відповідальний виконавець  

та розпорядник коштів 

Програми  

Чопський прикордонний загін  

5. Головний розпорядник 

коштів 

виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради 

6. Учасники Програми Чопський прикордонний загін, виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2021 – 2022 роки 

8. Перелік місцевих бюдже-

тів, які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

згідно з додатками до  Програми 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
У зв’язку з ускладненим внутрішньополітичним становищем, з метою 

ефективної протидії незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових 

виробів, інших товарів через Державний кордон України, підвищення 

спроможності підрозділів охорони кордону (відділень інспекторів  

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 в   поліпшенні умов 

несення служби у відділеннях інспекторів  прикордонної служби на українсько-

словацькому  та українсько-угорському державному кордоні на ділянці 

відповідальності Чопського прикордонного загону. 

Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 

у відділеннях інспекторів  прикордонної служби та пунктів пропуску  на 

українсько-словацькому  та українсько-угорському державному кордоні 

на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону на 2020-2021 

роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, законів 

України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII «Про державний кордон 

України», від 3 квітня 2003 року № 661-IV  «Про Державну прикордонну 

службу України»,  Указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 

«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України». 
 

Визначення мети Програми 

 
Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої 

інфраструктури відділень інспекторів  прикордонної служби, забезпечення 

сучасним обладнанням, 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, підтримання транспортних засобів та 

спеціальної техніки в постійній бойовій готовності. 

Відділення інспекторів  прикордонної служби, які потребують 

переоснащення, розташовані у Закарпатській області у зоні відповідальності 

Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Програма передбачає підвищення спроможності та поліпшення умов 

несення служби у відділеннях прикордонної служби на українсько-словацькому 



та українсько-угорському державному кордоні на ділянці відповідальності 

Чопського прикордонного загону на 2021-2022 роки. 

          Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому порядку 

за рахунок міського бюджету.  

          Виконавцем Програми та одержувачем коштів на її реалізацію є Чопський 

прикордонний загін Державної прикордонної служби України. 

 
 

Перелік завдань   Програми та результативні показники 

 

          Реалізація основних завдань Програми  сприятиме: 

 підвищенню можливостей   відділень інспекторів прикордонної служби 

у забезпеченні прикордонної безпеки у регіоні; 

 створенню кращої мотивації для персоналу Державної прикордонної 

служби України, щоб служити у прикордонних відділеннях інспекторів 

прикордонної служби  на українсько-словацькому та українсько-угорському  

державному кордоні Чопського прикордонного загону; 

встановленню європейських стандартів у методології захисту кордону, 

належній підтримці та матеріально-технічному забезпеченні; 

підвищенню прикордонної привабливості, доступності та прозорості 

для різноманітних юридичних контрактів та співробітництва; 

забезпеченню більш комфортних умов для персоналу, який 

відповідальний за захист кордону, та для людей, що подорожують через 

кордон; 

досягненню ефективності та прозорості контрольних процедур, 

запобіганню незаконній міграції, торгівлі та протидії організованій 

злочинності на кордоні. 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є розвиток та 

поліпшення існуючої інфраструктури відділень інспекторів  прикордонної 

служби та пунктів пропуску через державний кордон, забезпечення сучасним 

обладнанням, поліпшення взаємодії прикордонних відомств суміжних держав. 
 

 

 Координація та контроль за  ходом виконання  Програми 

 

            Координація та контроль  за виконанням Програми покладається на 

Чопський прикордонний загін. 

            Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

Чопський прикордонний загін, який забезпечує реалізацію заходів, аналізує хід 

виконання основних її завдань упродовж 2021–2022 років, про що щопівроку 

інформує виконавчий комітет та за підсумками року – міську раду. 

     _____________________________________________________________   

 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

Ресурсне  забезпечення Програми                                                                                                                                       

                                                                                         тис.грн 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми: Всього витрат 

на виконання 

Програми 

 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

Обсяг ресурсів,  усього, 

у тому числі: 1000,0 1000,0 2000,0 

Державний бюджет     

Обласний бюджет     

Міський бюджет  1000,0 1000,0 2000,0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до Програми  

 

Перелік завдань  Програми  
                                                                                                                                                                              тис грн 

Мета, 

ТПКВК МБ 

Джерело 

фінансува

ння 

Етапи виконання програми Відповідальні 

виконавці 2021 рік 2022 рік 

Обсяг видатків У т.ч. кошти міського бюджету Обсяг видатків У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальн

ий фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Всього на виконання 

програми 

 1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  Чопський 

прикордонний 

загін 

Програма 

Мета: покращення матеріально технічної бази 

Всього на виконання 

програми 

 1000,0 1000,0 - 1000,0 1000,0 -  

Завдання 1. Придбання 

будівельних матеріалів, 

меблів та обладнання 

для облаштування 

відділень інспекторів 

прикордонної служби 

 300,0 300,0 - 300,0 300,0 -  

Завдання 2. Придбання 

запасних частин до 

автомобільної та 

бронетанкової техніки 

 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -  

Завдання 3. Придбання 

будівельних матеріалів 

для інженерного 

облаштування 

державного кордону 

 600,0 600,0 - 600,0 600,0 -  

 

 

  

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми  

 

Результативні показники виконання   Програми   
                                                                                                                                                                              тис грн 

Мета, 

ТПКВК МБ 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків  

Етапи виконання програми 

 2021 рік 2022 рік 

Обсяг видатків У т.ч. кошти міського бюджету Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання програми  1000,0 1000,0 - 1000,0 1000,0 - 

Підпрограма 

Мета: покращення матеріально технічної бази 
Відповідальний виконавець: Чопський прикордонний загін 

Завдання 1. Придбання будівельних матеріалів, меблів та обладнання для облаштування відділень інспекторів 

прикордонної служби 
Показник виконання         

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 300,0 300,0  300,0 300,0   

Показник продукту: 

Кількість будівельних матеріалів, меблів та 

обладнання   що планується придбати 

 250   200    

Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість придбаних будівельних 

матеріалів, меблів та обладнання  

 250   200    

Показник продуктивності 

(ефективності): 

середня вартість однієї одиниці 

будівельних матеріалів, меблів та 

обладнання  

 1,2   1,5     

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100   100    

Завдання 2. Придбання запасних частин до автомобільної та бронетанкової техніки 
Показник виконання        

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 100,0 100,0 - 100,0 100,0  

Показник продукту: 

Кількість  запасних частин до 

автомобільної та бронетанкової техніки, 

що планується придбати   

 140   140   



Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість придбаних запасних частин до 

автомобільної та бронетанкової техніки  

 140   140   

Показник продуктивності 

(ефективності): 

середня вартість однієї одиниці  запасних 

частин до автомобільної та бронетанкової 

техніки 

 0,71   0,71   

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100   100   

Завдання 3. Придбання будівельних матеріалів для інженерного облаштування державного кордону 
Показник виконання        

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 600,0 600,0  600,0 600,0  

Показник продукту: 

Кількість будівельних матеріалів для 

інженерного облаштування державного 

кордону , що планується придбати 

 450    450   

Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість придбаних будівельних 

матеріалів для інженерного облаштування 

державного кордону ,  

 450   450   

Показник продуктивності 

(ефективності): 

середня вартість однієї одиниці  

будівельних матеріалів для інженерного 

облаштування державного кордону , 

 1,4   1,4   

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100   100   

  


