
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України 
" 26 " жовтня 2017 р . № 883/872

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і 
Міністерства фінансів України

від " Р-

Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік

100 Міністерство внутрішніх справ України
(К П К В К  Д Б) (найменування головного розпорядника)

1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(К П К В К  Д Б) (найменування відповідального виконавця)

1002130 0210 Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки 
держави

(К П К В К  ДБ) (К Ф К В К ) (найменування бю дж етної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень.

та із спеціального фонду - 400 000,0 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
І. Закони України:
"Про державний кордон України";
"Про Державну прикордонну службу України";
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"Про прикордонний контроль";
"Про оборону України";
"Про виключну (морську) економічну зону України";
II. Укази Президента України:
від 22.04.2011 № 494/2011 "Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"; 
від 26.05.2017 № 146/2017 "Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України".
від 11.07.2017 №183/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 "Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки
і оборони України у 2017 році" (зі змінами).
III. Постанови Кабінету Міністрів України:
від 12.06.1996 № 642 "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні";
від 27.07.1998 № 1147 "Про прикордонний режим";
від 03.08.1998 № 1199 "Про контрольовані прикордонні райони";
від 19.10.2016 №  721 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Адміністрації Державної прикордонної служби наа 
реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави" (зі змінами).
IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 20.08.2014 № 805-р "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України";
від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України"; 
від 12.07.2017 № 482-р "Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№  з/п Стратегічна ціль

1 Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 
зоні

Мета бюджетної програми:

Посилення контролю за перетином кордону, підвищення рівня боєздатності органів Держприкордонслужби. 
Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 Забезпечення органів Держприкордонслужби автомобільною та бронетанковою технікою, спеціальною технікою, озброєнням та боєприпасами

2 Модернізація системи зв'язку, інформатизації та захисту інформації в органах Держприкордонслужби

9. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п фонд

1 Закупівля та м одернізація військової і спеціальної техніки 75 963,4 75 963,4



з
2 Закупівля озброєння та боєприпасів 24 036,6 24 036,6
З Закупівля засобів  ідентифікації, модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем 300 000,0 300 000,0

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

400 000,00 400 000,00

тис. гривень

Код державної 
цільової 

програми

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

523 Програма, заходи не для друку 92991,7 92991,7

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затрат
1 Закупівля військової техніки тис.грн. план закупівель, 

договори
52 000,0 52 000,0

2 Закупівля автобусів тис.грн. план закупівель, 
договори

16 955,1 16 955,1

3 Закупівля озброєння тис.грн. план закупівель, 
договори

5 120,0 5 120,0

4 Закупівля боєприпасів тис.грн. план закупівель, 
договори

18 916,6 18 916,6

5 Створення Центрального сховищ а біометричних даних тис.грн. план закупівель, 
договори

61 000,0 61 000,0

6 Закупівля обладнання для створення автоматизованих робочих місць фіксації тис.грн. план закупівель, 202 000,0 202 000,0
біометричних даних договори

7 Закупівля засобів ідентифікації для проведення модернізації автоматизованих тис.грн. план закупівель, 37 000,0 37 000,0
робочих місць договори

8 Закупівля спеціального програмно-апаратного комплексу захисту та підтримки від 
кібератак системи управління інформаційною безпекою

тис.грн. план закупівель, 
договори

6 608,3 6 608,3

9 Закупівля спеціальних інформаційно-телекомунікаційних терміналів тис.грн. план закупівель, 
договори

180,0 180,0

10 Закупівля радіозасобів стандарту ОМИ (для оперативних підрозділів) тис.грн. план закупівель, 
договори

220,0 220,0

2 продукту
1 Кількість придбаної військової техніки од. план закупівель, 

договори
10,0 10,0



2 Кількість придбаних автобусів
4

од. план закупівель, 
договори

8,0 8,0

3 Кількість придбаного озброєння од. план закупівель, 
договори

16,0 16,0

4 Кількість придбаних боєприпасів од. план закупівель, 
договори

60 488,0 60 488,0

5 Кількість створених автоматизованих робочих місць фіксації біометричних даних од. план закупівель, 
договори

747,0 747,0

6 Кількість модернізованих автоматизованих робочих місць засобами ідентифікації од. план закупівель, 
договори

408,0 408,0

7 Кількість спеціальних інформаційно-телекомунікаційних терміналів од. план закупівель, 
договори

2,0 2,0

8 Кількість радіозасобів стандарту ОМК (для оперативних підрозділів) од. план закупівель, 
договори

10,0 10,0

3 ефективності
1 Середня вартість одиниці військової техніки тис.грн. внутрішньогосподарс 

ький облік
5 200,0

2 Середня вартість одного автобуса тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

2 119,3

3 Середня вартість одиниці озброєння тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

320,0

4 Середня вартість одиниці боєприпасів тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

0,3

5 Середня вартість створення одного автоматизованого робочого місця фіксації 
біометричних даних

тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

270,4

б Середня вартість одного засобу ідентифікації для модернізації автоматизованого 
робочого місця

тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

90,6

7 Середня вартість одного спеціального інформаційно-телекомунікаційного  
термінала

тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

90,0

8 Середня вартість одного радіозасобу стандарту Б М К  (для оперативних підрозділів) тис.грн. внутрішньогосподарс 
ький облік

22,0

4 якості
1 Рівень забезпеченості автобусами відс. внутрішньогосподарс 

ький облік
68,0

2 Рівень введення в експлуатацію Центрального сховищ а біометричних даних відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

100,0

3 Рівень забезпеченості автоматизованими робочими місцями фіксації біометричних 
даних

відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

79,0

4 Рівень забезпеченості спеціальними інформаційно-телекомунікаційними  
терміналами

відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

5,0

5 Рівень забезпеченості радіозасобами стандарту БМ К  (для оперативних підрозділів) відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

3,0



6 Рівень модернізації автоматизованих робочих місць засобами ідентифікації відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

5
67,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-обліково] 
політики Міністерства внутрішніх справ 
України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) (підпис) І
С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів оборони, 
правоохоронних органів і державної безпеки 
Міністерства фінансів України - А.І. Гурська

Тдпис) (прізвище та ініціали)


