
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
14.06.2017 № 279 

 
Про забезпечення прикордонного 
режиму в межах Запорізької області  
 
 

Керуючись ст. 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про державний кордон України», 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 «Про 
прикордонний режим» (зі змінами та доповненнями), від 03.08.1998 № 1199 
«Про контрольовані прикордонні райони» (зі змінами та доповненнями), від 
18.01.1999 № 48  «Про затвердження Порядку здійснення координації 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
питань додержання режимів на державному кордоні» (зі змінами та 
доповненнями), з метою забезпечення прикордонного режиму в межах 
Запорізької області та координації діяльності органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування з підрозділами Державної прикордонної служби 
України: 

 
1. Зобов’язати голів Бердянської, Приазовської, Приморської, 

Якимівської районних державних адміністрацій, рекомендувати  
Бердянському   міському  голові: 

1) не рідше одного разу на квартал проводити узгоджувальні наради з 
залученням  керівництва підрозділів (відділів прикордонної служби) 
Бердянського прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального 
управління Державної прикордонної служби України (далі - Бердянський 
прикордонний загін), відповідними відділами (відділеннями) поліції в 
Запорізькій області, а також організаціями, підприємствами, установами, які 
забезпечують дотримання відповідних режимів на державному кордоні, а 
також тих, у володінні яких перебувають пристані, причали, бази для стоянки 
і пункти базування (далі – об’єкти базування), що здійснюють випуск 
маломірних плавзасобів в акваторію Азовського моря;   

2) не рідше одного разу на квартал проводити уточнення планів 
взаємодії районних державних адміністрацій з керівниками підрозділів 
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(відділів прикордонної служби) Бердянського прикордонного загону та 
відповідними відділами (відділеннями) поліції в Запорізькій області щодо 
забезпечення дотримання відповідних режимів на державному кордоні та 
основних спільних заходів запобігання, своєчасного виявлення і  припинення  
будь-яких порушень законодавства з прикордонних питань; 

3) забезпечити доведення до населення районів та відпочиваючих 
вимог Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідних регламентуючих актів облдержадміністрації; 

4) вживати заходів щодо встановлення (оновлення) інформаційних 
стендів із зазначеною інформацією на залізничних та автобусних станціях, 
об’єктах базування маломірних плавзасобів, місцях масового відпочинку 
населення (бази відпочинку, готелі, санаторії, пляжі тощо); 

5) своєчасно організовувати та забезпечувати проведення  
інвентаризації маломірних плавзасобів, які  знаходяться на об’єктах 
базування. Результати проведеної роботи розглядати на розширених нарадах 
районних державних адміністрацій із залученням органів місцевого 
самоврядування, власників  об’єктів базування; 

6) подавати  щороку до 01 липня та до 01 січня відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації інформацію про стан виконання цього розпорядження 
за відповідне півріччя. 

 
2. Відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації забезпечити підготовку узагальненої 
інформації про стан виконання цього розпорядження голові обласної 
державної адміністрації щороку, до 10 січня. 
 
 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.03.2012 № 142 «Про забезпечення 
прикордонного режиму в межах Запорізької області». 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови-керівника апарату Бойко З.М. 

 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                                           К.І. Бриль 
 
 


