
ЗВІТ 

по виконанню заходів районної програми 

підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів прикордонної 

служби «Фальків» відділу прикордонної служби «Красноїльськ» 

Чернівецького прикордонного загону на 2019-2021 роки 

 

За ініціативи районної державної адміністрації Рішенням 27 сесії VII 

скликання Вижницької районної ради № 06-27/19 затверджено Районну 

програму підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів 

прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної служби «Красноїльськ» 

Чернівецького прикордонного загону на 2019-2021 роки (далі Програма), в 

межах якої заплановані заходи на поліпшення фінансування та удосконалення 

матеріально-технічного забезпечення прикордонників, покращення роботи з 

місцевим населенням прикордоння, недопущення протиправної діяльності в 

контрольованому прикордонному районі та створення належних умов для 

охорони державного кордону в цілому. 

Метою цієї Програми є надання шефської допомоги відділенню 

інспекторів прикордонної служби «Фальків», сприяння їм у забезпеченні 

продовольством та паливно-мастильними матеріалами. 

Дана Програма розроблена на 3 роки, на реалізацію її заходів передбачено 

всього 180,0 тис. грн., а саме:  

- на 2019 рік Програмою передбачено і профінансовано  50,0 тис. грн., 

- на 2020 рік Програмою передбачено 60,0 тис. грн., 

- на 2021 рік Програмою передбачено 70,0 тис. грн. 

 

Протягом 2019 року: 

 

- Кількість учасників громадських формувань, які беруть участь в охороні 

державного кордону збільшилась на 12 чоловік. 

- Проведено капітальний та поточний ремонти приміщень відділення 

інспекторів прикордонної служби «Фальків», здійснено обладнання 

внутрішніх вбиралень та умивальників. 

- Забезпечено відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» 

комплектами відповідних поліграфічних бланків, канцелярськими 

товарами, витратними матеріалами. 

- Придбано паливно-мастильні матеріали на заходи, спрямовані на 

виявлення і перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних 

мігрантів та контрабанди 

- Надано допомогу на  розв'язання соціально-побутових проблем 32 

військовослужбовцям. 

- Проведено 11 рейдів громадських формувань, які беруть участь в охороні 

державного кордону. 



 

 
№ 
з/

п 

Назва показника Виконання показника 

2019 2020 2021 

Передба-

чено 

Викона-

но 

Передба-

чено 

Викона-

но 

Передба-

чено 

Викона

-но 

1.  Збільшення кількості учасників 

громадських формувань, які беруть 

участь в охороні державного кордону 

40 

чол. 

52 

чол. 

    

2.  Витрати на здійснення капітального та 

поточного ремонтів приміщень 

відділення інспекторів прикордонної 

служби «Фальків», обладнання 

внутрішніх вбиралень, умивальників, а 

також забезпечення комунально-

побутовими послугами 

38,5 

тис. 

грн. 

38,5 

тис. 

грн. 

    

3.  Витрати на забезпечення відділення 

інспекторів прикордонної служби 

«Фальків» необхідним для роботи 

комплектами відповідних поліграфічних 

бланків, канцелярських товарів, 

витратними матеріалами 

 

0,5 

тис. 

грн. 

0,5 

тис. 

грн. 

    

4.  Витрати на придбання паливно-

мастильних матеріалів з метою виявлення 

та перекриття каналів проникнення в 

Україну нелегальних мігрантів проводити 

оперативно-профілактичні операції 

«Мігрант», «Режим» та інші заходи 

3,0 

тис. 

грн. 

3,0 

тис. 

грн. 

    

5.  Витрати на надання допомоги у 

забезпеченні продовольством, пально-

мастильними матеріалами, матеріально-

технічними засобами,  розв'язання 

соціально-побутових проблем 

8,0 

тис. 

грн. 

8,0 

тис. 

грн. 

    

6.  Проведення рейдів громадських 

формувань, які беруть участь в охороні 

державного кордону 

8 11     

7.  Разом   50,0 

тис. 

грн. 

    

 

 

 

Головний спеціаліст сектору з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з  

правоохоронними органами  

райдержадміністрації                                                     Олександр НИКОЛАЙЧУК 

 

 


