
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019               Мукачево    №1462 
 
Про затвердження Програми підвищення 
спроможності та поліпшення умов несення 
служби в Мукачівському прикордонному загоні 
на 2019 рік 

 
Розглянувши лист начальника Мукачівського прикордонного загону 

Державної прикордонної служби України № 426 від 16.01.2019 р., з метою 
ефективної протидії незаконній міграції та незаконному обігу товарів через 
Державний кордон України, підвищення спроможності підрозділів охорони 
кордону у Мукачівському прикордонному загоні, для виконання завдань з 
охорони державного кордону, забезпечення належних умов для розміщення 
військовослужбовців строкової служби, відповідно до Указу Президента 
України від 11.02.2016 року № 11/2016 «Про шефську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №69 від 21.08.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій (протокол №62  від 20.08.2019 р.), керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, ч.1   ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська 
рада вирішила: 

1. Затвердити Програму підвищення спроможності та поліпшення умов 
несення служби в Мукачівському прикордонному загоні на 2019 рік (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 
2019 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р. Федіва; постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну депутатську комісію з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 
 

Міський голова                                                                                     А.Балога 



Додаток до   рішення 61 сесії  
міської ради 7 скликання  від 
22.08.2019 №1462 

Програма 
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 

Мукачівському прикордонному загоні на 2019 рік 
 

І. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Мукачівський прикордонний загін 
Державної прикордонної служби України 

2. Підстава для розроблення п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
Указ Президента України від 11.02.2016 
року №11/2016 «Про шефську допомогу 
військовим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники Програми Мукачівський прикордонний загін 
Державної прикордонної служби України 

5. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Мукачівський прикордонний загін 
Державної прикордонної служби України 
виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Мукачівський прикордонний загін 
Державної прикордонної служби України  
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 
8. Перелік бюджетів, які 

беруться участь у 
виконанні програми  

Місцевий бюджет  

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього, 
у тому числі: 

300 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 300 тис. грн. 
9.2. Коштів державного 

бюджету 
- 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

 
На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання 



нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у 
сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій 
сферах, а і у поширенні зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній 
організованій злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і 
громадянських конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими і охоплюють 
практично всі регіони нашої держави і більшість країн світу. 

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 у Мукачівському прикордонному загоні Державної 
прикордонної служби України (надалі – Мукачівський прикордонний загін), для 
виконання завдань з охорони державного кордону, виникла нагальна потреба в 
підготовці належних умов та поліпшенні умов несення служби в Мукачівському 
прикордонному загоні на українсько-угорському та українсько-румунському 
державному кордоні на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного 
загону. 

Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 
в Мукачівському прикордонному загоні на 2019 рік (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» та інших нормативно-
правових актів. 

 
ІІІ. Мета Програми 

Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої 
інфраструктури управління Мукачівського прикордонного загону, ефективній 
протидії незаконній міграції та незаконному обігу тютюнових виробів, інших 
товарів через Державний кордон України. 

Управління Мукачівського прикордонного загону розташоване у місті 
Мукачеві в зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону. 

Для забезпечення надійної охорони державного кордону, облаштуванні 
інфраструктури управління Мукачівського прикордонного загону та створення 
необхідної матеріально-технічної бази для більш якісного виконання завдань по 
охороні Державного кордону. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,   

обсягів та джерел фінансування 
Оптимальний варіант забезпечення протидії протиправній діяльності на 

державному кордоні та в прикордонні можливий за рахунок вжиття 
скоординованих заходів для виявлення та припинення протиправної діяльності, 
пов’язаної з незаконним переміщенням через державний кордон зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин, наркотичної сировини,  контрабандних товарів 
та вантажів, дискредитації каналів торгівлі людьми та нелегальної міграції. 

Для реалізації мети Програми необхідно: 
- надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для 

покращення умов та забезпечення належного виконання військовослужбовцями 
строкової служби та службових обов’язків. 



Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого 
бюджету в сумі 300 тис.грн. та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. (додаток 1). 

Термін реалізації заходів – протягом 2019 року. 
 

 V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основними завданнями та заходами Програми є: 
- розвиток та поліпшення умов несення служби в Мукачівському 

прикордонному загоні; 
- ефективна протидія незаконній міграції та незаконному обігу 

цигарок, інших товарів через Державний кордон України. 
Виконання Програми дасть змогу: 
- створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних 

прав України, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти 
потенційним загрозам; 

- забезпечити ефективну протидію незаконному переміщенню через 
державний кордон нелегальних мігрантів, зброї, боєприпасів, наркотичних 
засобів та прекурсорів, контрабандних товарів та вантажів; 
          - запобігати та припиняти протиправну діяльність, пов’язану з незаконним 
переміщенням спирту та тютюнових виробів, виявляти організаторів та 
посібників, що причетні до незаконного переміщення підакцизної групи 
товарів, а також товарів народного вжитку та сільськогосподарської продукції з 
подальшою дискредитацією їх діяльності;  
          -    покращення та прискорення умов перетинання державного кордону 
громадянами в пунктах пропуску через державний кордон; 
         -  додатково створити та забезпечити діяльність громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону, активно використовувати 
їх членів в охороні державного кордону та протидії протиправній діяльності на 
державному кордоні; 
          -  забезпечити дотримання правил прикордонного режиму місцевим 
населенням прикордоння; 
          -     створити належні умови для несення служби та організації побуту 
особового складу прикордонного загону, зберігання та обслуговування техніки; 
          -  покращення  позитивного іміджу, як персоналу Державної 
прикордонної служби України, так і міста та держави в цілому. 

 
VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Пріоритетними завданнями Програми є забезпечення належного 
виконання військовослужбовцями строкової служби службових обов’язків 
згідно Додатку 2 до Програми, а саме: 

- Вдосконалення, покращення умов та забезпечення надійної охорони 
державного кордону; 

- придбання необхідних матеріальних цінностей з метою створення 
належних умов для несення служби та організації побуту особового складу 
військового містечка управління Мукачівського прикордонного загону. 

 
 



 
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію та 

контроль за виконанням заходів Програми. 
Мукачівський прикордонний загін щоквартально готує та подає відділу 

економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради та фінансовому 
управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської ради узагальнену 
інформацію про стан її виконання згідно додатку 3 до Програми. 
 
 

Секретар міської ради                                                             І. Маняк



Додаток 1  
До Програми підвищення 

спроможності та поліпшення умов 
несення служби в Мукачівському 
прикордонному загоні на 2019 рік 

 
Ресурсне забезпечення 

Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 
в Мукачівському прикордонному загоні на 2019 рік 

тис. грн. 
Обсяг коштів, 

які пропонується залучити на виконання 
програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання програми І 
2019 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 300, 0 300,0 

місцевий бюджет 300,0 300,0 

 
 
 
Секретар міської ради                І. Маняк 



Додаток 2  
До Програми підвищення 

спроможності та поліпшення умов 
несення служби в Мукачівському 
прикордонному загоні на 2019 рік 

 
Перелік заходів і завдань 

Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 
в Мукачівському прикордонному загоні на 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний результат 

на 2019 р. 

1 

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету 
для забезпечення 

належних умов для 
розміщення 

військовослужбовців 
строкової служби в 

Мукачівському 
прикордонному загоні 

1. Вдосконалення, 
покращення умов та 
забезпечення надійної 
охорони державного кордону; 
придбання необхід-них 
матеріальних цінностей з 
метою створення належних 
умов для несення служби та 
організації побуту особового 
складу військового містечка 
управління Мукачівського 
прикордонного загону 

2019 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Мукачівський 

прикордонний загін 

Місцевий 
бюджет 300,00 

Розвиток та покращення 
існуючої інфраструктури 
управління Мукачівського 

прикордонного загону, 
ефективній протидії 

незаконній міграції та 
незаконному обігу 

тютюнових виробів, інших 
товарів через Державний 

кордон України. 
 

 Всього: - - - Міський 
бюджет  300,0 - 

 
Секретар міської ради               І.Маняк 



Додаток 3 
До Програми підвищення спроможності 

та поліпшення умов несення служби в 
Мукачівському прикордонному загоні на 

2019 рік 
Інформація про виконання програми за ____________  2019  ріку 

 
 1.____________  ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                  КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 
 2.____________        ___________________________________________________________________________________________________________________ 
                   КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

3 .______________         _____________________________________________________________________________________________________________________  
        КФКВ                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________  

 

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:          тис. грн 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього  Загальний фонд  Спеціальний фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд 
         

 
Секретар міської ради                                                                                                                                                       І.Маняк 

№ 
п/п 

Захід Головний 
виконавець 
та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

 
Всього 

У тому числі:  
Всього У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждетни

х джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядкув

ання) 
бюджети 

Кошти 
небюдждетни

х джерел 

              

 
 
 

            
 

 


	Додаток 3
	Загальний фонд 

