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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення надійного захисту населення і тери$
торій від наслідків надзвичайних ситуацій є важливим
напрямком діяльності кожної держави, реалізації дер$
жавної політики у відповідних сферах.
Україна продовжує впевнено рухатися в напрямі
інтеграції з Європейським Союзом, що підтверджуєть$
ся підписанням у 2014 році політичної та економічної
частин Угоди про асоціацію з ЄС.
Стратегічний курс України на інтеграцію до Євро$
пейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію та по$
глиблення особливого партнерства з НАТО з урахуван$
ням нових викликів та загроз, що постають перед Ук$
раїною, зумовлюють необхідність вдосконалення і по$
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дальшого розвитку національної системи реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного харак$
теру.
Стратегія національної безпеки України, затвердже$
на Указом Президента України від 26 травня 2015 року
№ 287, спрямована на реалізацію до 2020 року визна$
чених нею пріоритетів державної політики національної
безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом
України від 16 вересня 2014 року № 1678$VII, і Страте$
гією сталого розвитку "Україна — 2020", схваленою
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5.
У Стратегії національної безпеки України вперше
зазначено, що розвиток Державної служби України з

Інвестиції: практика та досвід № 19/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
надзвичайних ситуацій має забезпечити підвищення її
спроможності щодо ефективного управління єдиною
державною системою цивільного захисту, оснащення
сил цивільного захисту сучасними видами техніки, за$
собами та спорядженням, оптимізацію розміщення її
підрозділів, упровадження системи екстреної допомо$
ги населенню за єдиним телефонним номером, підго$
товки та просвіти населення щодо норм і правил повед$
інки в умовах надзвичайних ситуацій.
Приєднання України до Механізму цивільного захи$
сту Європейського Союзу є одним із пріоритетів її євро$
пейського вибору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Можливості впровадження в Україні позитивного
досвіду країн$членів Європейського Союзу у сфері дер$
жавного управління цивільним захистом, зокрема
співпраці в рамках Механізму цивільного захисту на да$
ний час є недостатньо дослідженими.
Питання організації управління у надзвичайних си$
туаціях в країнах — членах Європейського Союзу дос$
ліджувались в наукових працях та статтях А.П. Бойка,
П.Б. Волянського, Л.А. Жукової, М.М. Козяра, А.В. Те$
рент'євої, О.О. Труша [8; 9].
Основним матеріалом при дослідженні питань фун$
кціонування Механізму цивільного захисту є відповідні
акти національного законодавства з питань євроінтег$
рації [1; 2], рішення Європейського парламенту та Ради
[3; 4], директиви Європейського Союзу у сфері цивіль$
ного захисту [5; 6; 7].
Велике значення має участь України у Програмі
Європейського Союзу з попередження, готовності та ре$
агування на катастрофи природного та техногенного
характеру для країн Східного партнерства (PPRD East)
[10].
Наукова новизна матеріалів статті полягає в тому,
що аналізується сучасний стан співпраці в рамках Ме$
ханізму цивільного захисту Європейського Союзу, шля$
хи приєднання до нього України.
Це підтверджує актуальність та практичну цінність
даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення аналізу функціонування
Механізму цивільного захисту Європейського Союзу,
оцінки його позитивних моментів та переваг, підготов$
ки України до асоційованого партнерства з Механізмом
цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Механізм цивільного захисту Європейського Союзу
— найбільша в світі система надання міжнародної ко$
ординованої оперативної допомоги при надзвичайних
ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси і фор$
ми допомоги від 28 країн$членів та 4 країн$кандидатів в
ЄС (всього 32 країни).
Обговорення в Європейському Союзі необхідності
створення такої Системи розпочалося у 2000 році, після
серії масштабних лісових пожеж та повеней у Європі в
1998—1999 роках.

Рішення про заснування Механізму цивільного за$
хисту Рада Європейського Союзу прийняла 23 жовтня
2001 року в м. Люксембурзі 23 жовтня 2001 року. З ура$
хуванням набутого досвіду 17 грудня 2013 року Євро$
пейський парламент та Рада прийняли в м. Брюсселі
Рішення № 1313/2013/EU "Про Механізм цивільного
захисту Союзу".
До Механізму цивільного захисту Європейського
Союзу, що є ключовим інструментом системи цивільно$
го захисту Європейського Союзу, входять 32 держави
(28 держав — членів ЄС: Австрія, Естонія, Італія, Пор$
тугалія, Бельгія, Франція, Латвія, Румунія, Болгарія,
Фінляндія, Литва, Словаччина, Хорватія, Німеччина,
Люксембург, Словенія, Кіпр, Греція, Мальта, Іспанія,
Чехія, Угорщина, Нідерланди, Швеція, Данія, Ірландія,
Польща, Велика Британія, а також Македонія, Ісландія,
Ліхтенштейн та Норвегія), які співпрацюють у сфері ци$
вільного захисту з метою покращення захисту населен$
ня, його майна, навколишнього середовища, культур$
ної спадщини у разі масштабних природних та техно$
генних катастроф, що можуть виникнути як в середині,
так і за межами ЄС.
Основна роль Механізму цивільного захисту поля$
гає у сприянні співпраці у заходах з надання допомоги
щодо захисту цивільного населення у разі великих над$
звичайних ситуацій, які можуть вимагати прийняття тер$
мінових заходів реагування. Це відноситься і до ситуації,
де може бути безпосередня загроза таких великих над$
звичайних ситуацій.
Механізм складається із ряду елементів і дій, що
включають:
— визначення груп швидкого реагування та іншої
інтервенційної підтримки, наявних у державах — чле$
нах з метою допоміжної інтервенції у випадках виник$
нення надзвичайних ситуацій;
— підготовку та впровадження навчальної програ$
ми для груп швидкого реагування та іншої інтервенцій$
ної підтримки і для експертів із груп з оцінки і / або ко$
ординування;
— конференції, семінари і експериментальні про$
екти з головних аспектів інтервенцій;
— встановлення і, за потребою, розподілення груп
з оцінки і/або координування;
— встановлення і управління центром моніторингу
і інформації;
— встановлення і управління загальною аварійною
системою зв'язку та інформації;
— інші допоміжні дії, такі як заходи зі сприяння
транспортуванню ресурсів для допоміжних інтервенцій.
Основною складовою, операційним ядром Механі$
зму цивільного захисту є Координаційний центр реагу$
вання на надзвичайні ситуації, що діє під егідою Євро$
пейської комісії в м. Брюсселі, працює цілодобово без
вихідних та надає країнам доступ до платформи цивіль$
ного захисту Європейського Співтовариства.
Механізм цивільного захисту спрощує та підтри$
мує мобілізацію та координацію допомоги з цивіль$
ного захисту ЄС на випадок значних надзвичайних
ситуацій.
Будь$яка країна, що постраждала в наслідок знач$
ного лиха, як в ЄС, так і за його межами, може подати
через Центр заявку на надання допомоги.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЄС має низку угод з третіми країнами, регіональни$
ми ініціативами і міжнародними організаціями з метою
сприяння наданню допомоги у разі стихійних лих.
Допомога може мати форму матеріально$технічної
підтримки, міжнародних команд та обладнання, надан$
ня гуманітарної допомоги та шляхом залучення екс$
пертів для проведення оцінки ситуації.
Країни, що не є членами ЄС, можуть бути частково
залучені до Механізму цивільного захисту та отримати
статус "партнера". Така форма співпраці не передбачає
участі в адмініструванні програми (наприклад, відряд$
ження експертів до Єврокомісії) та фінансових внесків
на це. Країни$партнери можуть залучатися до реалізації
певних заходів у рамках програм.
Співробітництво між Україною та Європейським
Союзом у галузі цивільного захисту вперше отримало
свої правові рамки 8 грудня 2008 року, коли в м. Брюс$
селі було підписано Адміністративну домовленість між
МНС України та Генеральним Директоратом "Навко$
лишнє середовище" Європейської Комісії щодо
співпраці між Центром моніторингу та інформації Ме$
ханізму цивільного захисту Співтовариства та Оператив$
но$черговою службою МНС України .
Ефективність роботи Механізму цивільного захис$
ту ЄС неодноразово підтверджувалася під час ліквідації
наслідків масштабних надзвичайних ситуацій та стихій$
них лих, у тому числі і в Україні. Зокрема, під час
ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів у Кер$
ченській протоці (2007 рік); подолання наслідків катас$
трофічних повеней у західних регіонах України (2008
рік); подолання наслідків пандемічної ситуації з захво$
рювання на грип в Україні (2009 рік); оцінки небезпеч$
ної екологічної ситуації у м. Калуші Івано$Франківської
області (2010 рік); надання допомоги громадянам Ук$
раїни, які переміщуються з районів проведення антите$
рористичної операції та тимчасово окупованої території
(2014—2015 роки).
Досвід співпраці з Механізмом цивільного захисту
свідчить, що повноцінна участь України у ньому потен$
ційно сприятиме зміцненню спроможності України у
попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних си$
туацій природного та техногенного характеру на націо$
нальному і міжнародному рівнях із залученням націо$
нальних сил країн$членів ЄС за підтримки Координа$
ційного центру реагування на надзвичайні ситуації Ме$
ханізму ЄС, а також сприятиме координованому надан$
ню гуманітарної допомоги постраждалому населенню.
У контексті поглиблення співпраці з ЄС у галузі ци$
вільного захисту Україна прагне максимально інтегру$
ватися до Механізму цивільного захисту.
Головною метою приєднання до Механізму цивіль$
ного захисту є повноцінна участь ДСНС України у Єдиній
інформаційній системі екстреної комунікації Механіз$
му цивільного захисту (CECIS), що використовується
країнами$членами ЄС для інформування Центру про
наявні національні сили країн$членів ЄС (модулі), їх
склад і можливості, обладнання. Система також містить
інформацію про засоби постачання і товари для надан$
ня гуманітарної допомоги. Центр використовує дану
систему для інформування партнерів про розвиток мож$
ливих НС, обміну інформацією, направлення запитів про
допомогу та пропозицій щодо надання допомоги, об$
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ліку оперативної документації (доступ до системи ма$
ють країни$члени ЄС та учасники Механізму цивільного
захисту), а також участь у навчаннях з цивільного захи$
сту у рамках Механізму цивільного захисту та заходах
навчальної програми.
Для подальшої реалізації зазначеного ДСНС Украї$
ни розроблено проект Плану спільних заходів Держав$
ної служби України з надзвичайних ситуацій і Генераль$
ного Директорату з гуманітарних питань та цивільного
захисту Європейської Комісії щодо співробітництва у
сфері цивільного захисту на 2015—2016 роки, а також
проект нової редакції Адміністративної домовленості між
ДСНС України та Генеральним Директоратом "Навко$
лишнє середовище" Європейської Комісії щодо співпраці
між Координаційним центром реагування на надзвичайні
ситуації Механізму цивільного захисту Співтовариства та
Оперативно$черговою службою ДСНС України.
У серпні 2014 року ДСНС України направлено офі$
ційне звернення до Європейського Союзу стосовно оп$
рацювання питання можливості приєднання України до
Механізму цивільного захисту ЄС.
Реалізації цього завдання сприяє розпочата у 2011
році за ініціативи Європейської Комісії Програма Євро$
пейського Союзу з попередження, готовності та реагу$
вання на катастрофи природного та техногенного ха$
рактеру для країн Східного партнерства (PPRD East),
головним бенефіціаром якої в Україні виступає Держав$
на служба України з надзвичайних ситуацій (раніше
Міністерство надзвичайних ситуацій України).
Програма PPRD East, яка охоплює 6 країн: Азер$
байджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Ук$
раїну, впроваджена для поглиблення знань міжнарод$
ної спільноти про потенційні ризики у кожному із цих
регіонів, а також про доступні ресурси для реагування
на надзвичайні ситуації в них.
Очікується, що завдяки реалізації Програми у цих
країнах буде розроблена загальна методика оцінки ри$
зиків на базі рекомендацій Європейського Союзу, фун$
кціонуватиме електронний атлас регіональних ризиків,
будуть проводитись міжнародні семінари для обміну
досвідом та експертами, навчання викладачів у сфері
цивільного захисту, проводитимуться спільні командно$
штабні та польові навчання.
Протягом першої фази Програми проведено 84
міжнародні заходи — робочі зустрічі, тренінги, штабні
навчання, семінари, конференції та ознайомчі тури у всіх
шести країнах$партнерах (в Україні — 11 заходів) та у
десяти країнах$членах Європейського Союзу, до яких
було залучено 1799 осіб, з яких 979 учасників — пред$
ставники органів та закладів цивільного захисту країн$
партнерів, 870 осіб — представники інших державних
інституцій, неурядових організацій, приватних компаній,
міжнародних організацій та ЄС.
У рамках проведення першої фази Програми
РРRDEast досягнуто:
поліпшення обміну інформацією та даними між краї$
нами$партнерами та ЄС шляхом створення національ$
них консультативних груп та забезпечення плідної
співпраці з делегаціями ЄС у країнах$партнерах;
— розширення знань про систему управління ризи$
ками та загрозами в рамках Європейської політики су$
сідства та партнерства для країн Східного регіону;
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— розроблення Електронного регіонального атла$
су ризиків;
— 52 експерти пройшли базовий курс Механізму ци$
вільного захисту ЄС;
— 35 осіб відвідали Координаційний центр реагу$
вання на надзвичайні ситуації Механізму цивільного за$
хисту ЄС з метою поліпшення подальшої взаємодії;
— організації вивчення концепції "підтримки прий$
маючої країни";
— удосконалення оперативних навичок шляхом
проведення низки штабних навчань;
— опрацювання рекомендацій стосовно покращен$
ня систем цивільного захисту та управління ризиками
шляхом адаптації законодавчих актів до стандартів ЄС
та підвищення ефективності міжсекторального співро$
бітництва і координації на національному рівні;
— підвищення обізнаності населення про цивільний
захист та управління ризиками стихійного лиха в краї$
нах Східного партнерства шляхом створення об'єднан$
ня журналістів та видання наочної продукції для роз$
повсюдження серед населення, зокрема таких, як сімей$
ний довідник щодо дій у надзвичайних ситуаціях, дитячі
плакати (постери), соціальні відео сюжети тощо.
Друга фаза Програми (грудень 2014 р. — листопад
2015 р.) вартістю 5,5 млн євро грунтується на досягнен$
нях Фази 1 і її заходи зосереджені на:
— наближенні до законодавства ЄС та найкращого
досвіду в управлінні ризиками катастроф, наприклад,
Директива ЄС щодо повеней та засадничих документів
ЄС у сфері цивільного захисту;
— розбудові спроможності цивільного захисту
країн$партнерів стосовно запобігання катастроф, підго$
товки до них та реагування на них;
— продовженні розробки та практичному викорис$
танні Електронного атласу регіональних ризиків;
— підвищенні обізнаності про катастрофи;
— зміцненні зв'язків із Механізмом ЄС у сфері ци$
вільного захисту та державами$учасниками.
Практичне застосування деяких принципів функці$
онування Механізму цивільного захисту Європейсько$
го Союзу здійснено під час проведення Державною
службою України з надзвичайних ситуацій та Євроат$
лантичним координаційним центром реагування на ка$
тастрофи в період з 21 по 25 вересня 2015 року на тери$
торії Львівській області спільних міжнародних польових
навчань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру "УКРАЇНА —
2015", відповідно до Річної національної програми
співробітництва Україна — НАТО на 2015 рік, затверд$
женої Указом Президента України від 23 квітня 2015
року № 238.
Навчання " УКРАЇНА$2015" дозволили країнам —
членам і державам$партнерам НАТО на практиці відпра$
цювати механізми реагування на надзвичайні ситуації
різного характеру та сприяли підвищенню злагоджен$
ня дій рятувальних команд в умовах надзвичайних си$
туацій. В ході навчань країни$члени і держави$партнери
НАТО практикували процедури і можливості для того,
щоб поліпшити здатність країни реагувати на катастро$
фу. Навчання також сприяли зміцненню державного
потенціалу країни для ефективної координації заходів
з ліквідації наслідків стихійного лиха.

У навчаннях "УКРАЇНА$2015" взяли участь більш
ніж 1100 учасників із 34 країн світу. На церемонії
відкриття навчань були присутні Президент України
Порошенко П.О. та Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг.
22 вересня 2015 року практичні аспекти взаємодії
рятувальних служб, зокрема в рамках Механізму ци$
вільного захисту Європейського Союзу, обговорені під
час 17$ї Всеукраїнської конференції рятувальників "Су$
часний стан цивільного захисту України: перспективи та
шляхи до європейського простору".
23 вересня 2015 року відбувся науково$практичний
семінар "Перспективи запровадження в Україні систе$
ми управління ризиками виникнення надзвичайних си$
туацій техногенного та природного характеру", на яко$
му розглянуто також питання реалізації Плану імплемен$
тації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламен$
ту та Ради від 4 липня 2012 року про контроль значних
аварій, пов'язаних із небезпечними речовинами (Севе$
зо ІІІ).
Ці заходи відбулися в рамках проведення 22—25
вересня 2015 року в м. Києві XIV Міжнародного вистав$
кового форуму "Технології Захисту/ПожТех — 2015".
Створенню та вдосконаленню міжнародних ме$
ханізмів із запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації сприяє також Європейська асоціація навчаль$
них закладів, які працюють у галузі безпеки (EFSCA).
Україна входить до неї з 2009 року. За цей час вдало$
ся реалізувати багато масштабних міжнародних на$
вчальних та наукових проектів, які допомогли украї$
нським рятувальникам здобути не лише безцінний
досвід, а й необхідне сучасне пожежно$рятувальне
обладнання.
Розвивається тісна співпраця між європейськими, в
тому числі і українськими вузами в напрямах розробки
уніфікованих освітніх програм підготовки фахівців для
пожежно$рятувальних служб, безпосередньо підготов$
ки фахівців, а також інноваційної діяльності, досліджень
та розвитку в галузі цивільного захисту і пожежної без$
пеки.
Слід зазначити, що в липні 2014 року команда Дер$
жавного підприємства "Мобільний рятувальний центр"
ДСНС України успішно пройшла 36 — годинні Міжна$
родні атестаційні навчання в рамках атестації для всту$
пу до Міжнародної дорадчої консультативної групи ООН
з проведення пошуково$рятувальних операцій в умовах
міста (ІНСАРАГ).
Це важливий крок до подальшої плідної співпраці
між великою та дружньою родиною ІНСАРАГ і коман$
дою українських рятувальників. Команда ДП МРЦ ста$
ла частиною міжнародної спільноти рятувальників, які
миттєво готові прийти на допомогу тим, хто її потре$
бує.

ВИСНОВКИ
Розбудова сучасної та потужної системи цивільно$
го захисту населення і територій України потребує ще
більш тісної співпраці з відповідними європейськими
структурам, зокрема в рамках Механізму цивільного
захисту Європейського Союзу.
Главою 6 "Навколишнє природне середовище" роз$
ділу 5 "Економічне і галузеве співробітництво "Угоди
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про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
передбачено співробітництво у сфері цивільного захи$
сту.
Реалізації одного із пріоритетів євроінтеграції —
приєднання України до Механізму цивільного захисту
Європейського Союзу сприятиме підписання та реалі$
зація нової редакції Адміністративної домовленості між
ДСНС України та Генеральним Директоратом "Навко$
лишнє середовище" Європейської Комісії щодо спів$
праці між Координаційним центром реагування на над$
звичайні ситуації Механізму цивільного захисту Співто$
вариства та Оперативно$черговою службою ДСНС Ук$
раїни, подальша участь у заходах Фази 2 Програми
Європейського Союзу з попередження, готовності та
реагування на катастрофи природного та техногенного
характеру для країн Східного партнерства (PPRD East).
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