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ВСТУП
Аналіз [1; 2] свідчить про те, що на даний час існує

ситуація, коли на усіх рівнях державного управління орга-
ни управління з питань цивільного захисту мають одна-
кові повноваження, завдання і функції. У зв'язку з цим
виникають протиріччя під час організації управління ци-
вільним захистом, внаслідок чого знижується ефек-
тивність виконання завдань цивільного захисту, що при-
зводить до неефективного виконання завдань органами
державного управління, які на них покладені. На сьогодні
в державі склалася ситуація, коли одночасно існують:
система цивільної оборони, яка функціонує в особливий
період; єдина державна система запобігання і реагуван-
ня на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру — тільки в мирний час; єдина система цивіль-
ного захисту — у мирний час та в особливий період. Од-
ночасне функціонування в державі трьох систем протидії
надзвичайним ситуаціям створює умови для бездіяль-
ності та безвідповідальності центральних і місцевих
органів виконавчої влади у частині виконання покладе-
них на них завдань та у цілому призводить до зниження
ефективності реагування на надзвичайні ситуації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У працях вітчизняних і зарубіжних вчених розгля-
даються проблеми державного управління системи ци-
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вільної оборони (цивільного захисту) в окремих держа-
вах світу. Зокрема, дослідженням у цій сфері присвяче-
но роботи С. Андрєєва, М. Брушлінського, Ю. Воробй-
ова, О. Барило, С. Потеряйка, Н. Клименко, М. Стеблю-
ка, О. Труша, О. Федорчака, І. Шпильового та ін. Але
всі вони здебільшого носять фрагментарний характер і
не дають цілісного аналізу побудови структури держав-
ного управління у сфері цивільного захисту України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити структури альтернативних систем цивіль-

ного захисту Російської Федерації, Республіки Білорусь
та України та визначити заходи щодо удосконалення
структури цивільного захисту України.

РЕЗУЛЬТАТИ
На функціонування системи цивільного захисту сут-

тєво впливає її структура Результати розрахунків оці-
нювання альтернативних структур системи цивільного
захисту наведено на рис. 1. Розрахунки та порівняння
альтернативних систем цивільного захисту проводимо
за допомогою найбільш розповсюдженого аналітично-
го методу, на основі яких будується сукупність методик
досліджень при аналізі складних систем методом ана-
лізу ієрархій К. Кернста, Т. Сааті [3]. Метод комплекс-
ного оцінювання системи цивільного захисту реалізуєть-
ся шляхом застосування розробленої методики, яка



Інвестиції: практика та досвід № 3/201380

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

грунтується на методі аналізу ієрархій і
розглядається на елементному, системно-
му і загальносистемному рівнях [4].

Аналіз даних, наведених на рис. 1,
свідчить про те, що за системним показни-
ком управлінська система цивільного захи-
сту Російської Федерації переважає анало-
гічну систему України на 19%, а за показ-
никами організаційними та функціональни-
ми система цивільного захисту Республіки
Білорусь переважає аналогічну систему
України на 17% та 13% відповідно.

Тому, враховуючи зарубіжний досвід
та аналіз структури системи цивільного за-
хисту, підвищення якості державного управління у сфері
цивільного захисту може бути досягнуто за рахунок
удосконалення структури системи цивільного захисту
[4].

При визначенні структури органів управління необ-
хідно виходити із того, що організацією ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій повинні займатися ті ж
органи управління та посадові особи, які займались
організацією цивільного захисту в режимі повсякден-
ної діяльності. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що ці
органи і посадові особи вже призначені і сформовані,
їхні обов'язки і повноваження визначені і вони володі-
ють оперативною обстановкою, що склалася в реаль-
ному масштабі часу.

За необхідності для підвищення якості, оператив-
ності та обгрунтованості прийняття управлінських
рішень пропонується залучати додатково фахівців з не-
обхідних галузей. Разом з тим, необхідно виключити із
системи управління органи, які передбачені і сформо-
вані, але здійснюють дублювання функцій або форму-
вання яких передбачено в умовах виникнення надзви-
чайних ситуацій, але діяльність їх може бути малоефек-
тивною у зв'язку з тим, що вони не мали відповідної
підготовки при функціонуванні в режимі повсякденної
діяльності.

На підставі проведеного аналізу, управління цивіль-
ним захистом на державному рівні пропонується здійс-
нювати таким чином.

Кабінет Міністрів України здійснює загальне кері-
вництво єдиною державною системою цивільного за-
хисту. Начальником цивільного захисту України є
Прем'єр-міністр України. Рішення у межах визначених
завдань та повноважень Кабінетом Міністрів України
приймаються на засіданнях КМУ або шляхом опитуван-
ня відповідно із Законом України "Про Кабінет Мі-
ністрів".

Спеціально уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади з питань цивільного захисту здійснює
безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи
цивільного захисту. Керівник цього органу є заступни-
ком начальника цивільного захисту України і очолює
Державну комісію з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій.

Керівництво територіальними підсистемами єдиної
державної системи цивільного захисту в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
здійснюють відповідно Рада міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації. Начальниками цивільно-
го захисту за посадою є відповідно Голова Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та голови відпо-
відних державних адміністрацій.

Керівники територіальних органів спеціально упов-
новаженого центрального органу виконавчої влади з пи-
тань цивільного захисту за посадою є заступниками
відповідних начальників цивільного захисту.

Керівництво місцевими та об'єктовими підсистемами
здійснюють відповідні районні, міські державні адмініст-
рації та управління (правління) підприємств. Начальника-
ми цивільного захисту на місцевому та об'єктовому рівні
за посадою є відповідні керівники. Органи управління у
справах цивільної оборони, які входять до складу місце-
вих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного
підпорядкування, а їх керівники — відповідно заступни-
ками начальника цивільного захисту на місцевому рівні.

На підприємствах, установах, закладах незалежно
від підпорядкування та форм власності і відповідно до
їх технологічних процесів та кількості робітників при-
значаються штатні або позаштатні посадові особи з виз-
наченням конкретних обов'язків у посадових інструкці-
ях та відповідною підготовкою. У разі не визначення
таких посадових осіб, обов'язки з питань цивільного
захисту покладаються на керівника підприємства, зак-
ладу, установи.

Для постійної координації діяльності державних
органів влади з питань цивільного захисту створюють-
ся державна, регіональні, місцеві та об'єктові (за необ-
хідності) комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій. Зазначені комісії є ро-
бочим елементом Кабінету Міністрів України та інших
органів регіонального, місцевого, об'єктового рівня
управління, через який здійснюється постійний моніто-
ринг та розгляд комплексних питань сфери цивільного
захисту у повсякденній діяльності, підготовка пропо-
зицій та проектів рішень у режимах підвищеної готов-
ності та надзвичайної ситуації.

Діяльність комісій здійснюється відповідно до по-
ложення про такі комісії, яке затверджується Кабіне-
том Міністрів України. Очолюють роботу комісій їх го-
лови, які за посадою є заступниками начальника ци-
вільного захисту відповідного рівня. Склад комісії виз-
начається персонально на рівні перших заступників, за-
ступників органів виконавчої влади та їх територіаль-
них підрозділів, профспілок, командирів (начальників)
частин, з'єднань, об'єднань, гарнізонів, керівників
підприємств і наукових установ.
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Рис. 1. Результати розрахунків оцінювання

альтернативних структур системи цивільного захисту
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Склад Державної комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України. Склад комісій на регіо-
нальному, місцевому та об'єктовому (за необхідності)
рівнях — відповідними органами управління. У разі ви-
никнення надзвичайної ситуації роботи з безпосеред-
ньої ліквідації її наслідків очолює відповідальний кері-
вник з ліквідації надзвичайних ситуацій, який уточнює
склад штабу (державний, регіональний, місцевий, об-
'єктовий) з ліквідації аварії.

Відповідальним керівником ліквідації надзвичай-
них ситуацій може бути призначений: на державному
рівні Кабінетом Міністрів України — керівник, пер-
ший заступник (заступник) керівника органу виконав-
чої влади за профілем аварії (НС), керівник органу ви-
конавчої влади у сфері цивільного захисту або його
заступники, перший віце-прем'єр-міністр (віце-
прем'єр-міністр) України; на регіональному і місцево-
му рівнях Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною, Київською та Севастопольською
міською державною адміністрацією, районними,
міськими державними адміністраціями — керівник,
перший заступник (заступник) керівника підприємств,
закладів, установ, на яких виникла надзвичайна си-
туація або аварія, регіональний або місцевий керів-
ник органу виконавчої влади у сфері цивільного за-
хисту або його заступники, перший заступник (заступ-
ник) Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим та заступники голови відповідних державних
адміністрацій; на об'єктовому рівні — відповідно із
планом ліквідації аварії (ПЛАС).

Штаб з ліквідації аварії розгортається на визначе-
ному пункті (центрі) управління відповідного рівня. Ос-
нову штабу складають працівники органів управління
центрального органу виконавчої влади у сфері цивіль-
ного захисту, оперативний склад пункту управління,
склад комісії з ТЕБ та НС відповідно до рівня надзви-
чайних ситуацій (державного, регіонального, місцево-
го, об'єктного). У склад штабу за необхідності включа-
ються додатково особи, визначені відповідальним кер-
івником ліквідації надзвичайних ситуацій, та склад опе-
ративних груп від органів державної влади і аварійно-
рятувальних формувань, сили та засоби яких безпосе-
редньо залучаються до виконання завдань. Начальни-
ком штабу — відповідальним за організацію роботи
штабу — призначається, як правило, один із заступників
керівника органу виконавчої влади (відповідного орга-
ну управління) у сфері цивільного захисту. Заступником
начальника штабу — начальник пункту управління, на
якому розгортає роботу штаб з ліквідації надзвичайних
ситуацій.

Пункти управління цивільним захистом повинні
складати цілісну систему і фактично бути матеріаль-
ною основою забезпечення процесу управління при
організації і проведенні робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій від державного до об'єктового
рівнів та забезпечувати: безперебійність, стійкість
зв'язку і оперативність управління; взаємосумісність
засобів зв'язку з підрозділами Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх справ та інших формувань, що
можуть бути задіяні для ліквідації надзвичайних ситу-
ацій відповідно із законодавством; ефективну роботу

та можливість відпочинку оперативного складу штабу
та персоналу забезпечення; захищеність від наслідків
НС; необтяжливість щодо утримання для бюджету дер-
жави.

Для забезпечення роботи штабів і організації управ-
ління при ліквідації надзвичайних ситуацій державного
та регіонального рівнів пропонується мати (створити)
систему стаціонарних пунктів управління: державний
пункт управління — при Державній службі України з
надзвичайних ситуацій; регіональні пункти управління
— при управліннях (головних управліннях) Державної
служби України з питань надзвичайних ситуацій облас-
тей та міст Києва і Севастополя.

Для забезпечення роботи штабів з ліквідації надзви-
чайних ситуацій місцевого та об'єктового рівнів, а та-
кож забезпечення роботи уповноваженого керівника з
ліквідації надзвичайних ситуацій безпосередньо в рай-
онах виникнення аварій регіонального та державного
рівня, в частинах (підрозділах) Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальних
службах кожного регіону необхідно мати рухомі пунк-
ти управління. При цьому необхідно враховувати, що
залежно від виду та рівня надзвичайних ситуацій пунк-
ти управління повинні забезпечити можливість розташу-
вання різного за чисельністю та характером завдань, які
виконуються, оперативного складу оперативної групи
(ОГ) та забезпечити якісну оперативну роботу. Такі
особливості організації управління у надзвичайних си-
туаціях можна урахувати, якщо покласти у основу ство-
рення системи пунктів управління модульний принцип
побудови кожного конкретного пункту управління для
оперативної групи. Реалізувати цей принцип можна за
допомогою уніфікованих командно-штабних машин, які
забезпечать не тільки маневрові та захисні функції, а
головне, забезпечать: розгортання автоматизованої
системи управління та системи зв'язку; відображення
інформації на колективні та індивідуальні засоби; роз-
ташування необхідного оперативного складу в залеж-
ності від ланки управління, масштабу та характеру над-
звичайної ситуації.

Урахування специфіки завдань, які вирішуються
різними за фахом посадовими особами оперативної
групи в різних за характером надзвичайної ситуації,
відбуваються за рахунок зміни та автоматизованого ро-
бочого місця відповідного програмно-математичного
забезпечення.

Нарощувати (зменшення) кількість робочих місць у
складі оперативної групи можна за рахунок збільшен-
ня (зменшення) модулів (командно-штабних машин) і
забезпечення управління силами та засобами для
ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктовому та міс-
цевому рівні, а в разі необхідності об'єднанні їх у по-
льовий пункт управління регіонального або державно-
го рівнів.

Крім того, для забезпечення роботи штабів із лік-
відації аварій місцевого та об'єктового рівнів, планами
взаємодії повинні передбачатися можливості розміщен-
ня штабу в стаціонарних умовах з використанням адмі-
ністративних будівель певного району, міста, підприєм-
ства.

Рухомі пункти управління також можуть бути заді-
яні для організації та підтримання зв'язку з силами і за-
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собами, що залучаються для ліквідації надзвичайних
ситуацій, органами управління цивільним захистом ви-
щого рівня, місцевими органами управління, взаємоді-
ючими органами виконавчої влади, закладами, устано-
вами, що вимагає відповідного їх забезпечення взаєм-
но адаптованими засобами зв'язку, програмним забез-
печенням, проведенням організаційних заходів [5].

Для передачі оперативної інформації в системі ци-
вільного захисту доцільно створити якісну і надійну те-
риторіально-розподільчу систему зв'язку, за досвідом
РСЧС, наприклад, з використанням технологій Cіsco,
яка дозволить мати набір транспортних послуг зв'язку,
а саме: ІP-послуги — послуги по передачі даних; ВТМ-
послуги; послуги з передачі голосової і факсимільної
інформації; ВКЗ-послуги — послуги з передачі аудіо/
візуальної інформації (відеоконференцзв'язок). Орган-
ізація та забезпечення роботи штабів з ліквідації над-
звичайних ситуацій, управління різнорідними силами і
засобами, забезпечення прийняття обгрунтованих
рішень з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
різних за спрямованістю, рівнем небезпеки вимагає і
відповідно підготовки посадових осіб, які можуть бути
визначеними відповідальними за ліквідацію надзвичай-
ної ситуації, працювати у складі штабів з ліквідації
наслідків та оперативного складу пункту управління на
кожному рівні — державному, регіональному, місцево-
му та об'єктовому. Тому, в системі навчальних закладів
(центрів підготовки) повинна бути створена система
підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб
органів управління із взаємоузгодженими програмами
для кожного із рівнів підготовки.

Разом з тим, висока індивідуальна підготовка поса-
дових осіб не може повністю вирішити можливі пробле-
ми організації управління при ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій. Не менш важливим фактором є
підготовка органу управління, штабу, злагодженості дій
окремих посадових осіб, оперативних груп, персоналу,
що забезпечує їх роботу.

З метою підготовки органів управління на рівні дер-
жави, регіонів, міст, об'єктів з розіграшем найбільш імо-
вірних надзвичайних ситуацій, пропонується планувати
та проводити не менше одного штабного навчання на
рік і одного навчання із залученням сил і засобів Дер-
жавної служби України з питань надзвичайних ситуацій,
населення, підприємств тощо. Таким чином, плани про-
фесійної підготовки та індивідуальної підготовки поса-
дових осіб, якщо передбачено їх участь у складі органів
управління цивільним захистом, повинні передбачати і
відповідну їх підготовку до роботи, при цьому, аналізу-
ючи досвід дій при ліквідації наслідків багаточисельних
надзвичайних ситуацій, що мали місце в Україні.

Досвід провідних країн світу свідчить, що повноцін-
на реалізація програм забезпечення безпеки держави
не можлива без їх прозорості для суспільства та здійс-
нення контролю з боку саме суспільних організацій, які
не є підзвітними будь-якій гілці влади. З метою забез-
печення контролю суспільства за державною політикою
з питань забезпечення техногенної безпеки, зменшен-
ня можливих наслідків природних катаклізмів, попе-
редження про інші можливі глобальні виклики, Кабіне-
том Міністрів України та іншими органами виконавчої
влади, науковими установами та суспільними орга-

нізаціями повинні створюватись організації, які на гро-
мадських засадах будуть більш глибоко вивчати зазна-
чені питання, доводити результати роботи до суспіль-
ства, готувати пропозиції для Президента України, Вер-
ховної Ради та Кабінету Міністрів України. Створення
суспільних організацій (комісій, комітетів, партій тощо),
їх взаємний зв'язок з міжнародними організаціями дасть
можливість покращити роботу механізмів державного
управління у сфері цивільного захисту.

За рахунок вищезазначених заходів за системними
показниками управлінськими, організаційним та функ-
ціональними можливо очікувати підвищення якості си-
стеми цивільного захисту на 15—20%.

ВИСНОВКИ
Таким чином пропонується: ешелонування та роз-

поділ сил і засобів, які залучаються до ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, рішення на їх засто-
сування в планах реагування на надзвичайні ситуації
узгодити з характером, масштабами та районами мож-
ливого виникнення надзвичайних ситуацій природного
та техногенного характеру;

— створення більш чіткої та централізованої струк-
тури органів управління системи цивільного захисту з
уточненням їхніх функцій, завдань, повноважень;

— підвищення персональної відповідальності поса-
дових осіб за виконання визначених обов'язків у сфері
цивільного захисту;

— створення системи пунктів управління, яка є не-
від'ємною складовою підсистемою системи управління;

— забезпечення системи управління сучасними за-
собами зв'язку, обробки інформації, які дозволять ско-
ротити час та підвищити якість прийняття управлінських
рішень щодо реагування на надзвичайні ситуації;

— удосконалення системи персональної підготов-
ки і підвищення кваліфікації посадових осіб, а також
підготовки і злагодження органів управління різних
рівнів до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
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