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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення захисту населення і територій від над$

звичайних ситуацій (далі — НС) різного характеру є од$

нією з важливіших функцій держави щодо забезпечен$

ня стійкого розвитку та національної безпеки країни і за$

лишається актуальним питанням, що постає перед орга$

нами державного управління в сучасних умовах. Але ре$

формування у цій сфері потребує зважених та раціональ$

них рішень з урахуванням соціальних економічних, пол$

ітичних умов, які склалися у країні, та глобалізаційних

процесів, що відбуваються у світі.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженням різних аспектів забезпечення природ$

но$техногенної безпеки та цивільного захисту присвячені

праці вітчизняних науковців, серед яких: Андреєв, Ю. Бі$

лоус, Г. Іщенко, Л. Жукова, А. Качинський, С. Кузнічен$

ко, В. Михайлов, Г. Рева, О. Труш, І. Шпильовий та інші.

Але з прийняттям Кодексу цивільного захисту України

(далі — Кодекс) та затвердженням на його підставі по$

становою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №

11 Положення про єдину державну систему цивільного

захисту (далі — Положення) зазначена система зазнала

певних змін.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження єдиної державної сис$

теми цивільного захисту (далі — ЄДСЦЗ), а саме її скла$

дових, завдань та режимів функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення реалізації державної політики у сфері

цивільного захисту у мирний час та в особливий період

здійснюється ЄДСЦЗ [1: 2].

ЄДСЦЗ є сукупністю органів управління, сил і засобів

центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим (далі — АР Крим),

виконавчих органів рад, підприємств, установ та органі$

зацій, які забезпечують реалізацію державної політики

у сфері цивільного захисту [2].

Основними завданнями ЄДСЦЗ є забезпечення го$

товності міністерств та інших центральних та місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду$

вання (далі — ОМС), підпорядкованих їм сил і засобів

до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виник$

ненню НС; навчання населення щодо поведінки та дій у

разі виникнення НС; виконання державних цільових про$

грам, спрямованих на запобігання НС, забезпечення ста$

лого функціонування підприємств, установ та органі$
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зацій, зменшення можливих матеріальних втрат; опра$

цювання інформації про НС, видання інформаційних

матеріалів з питань захисту населення і територій від

наслідків НС; прогнозування і оцінка соціально$еконо$

мічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу по$

треби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ре$

сурсах; створення, раціональне збереження і викорис$

тання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, не$

обхідних для запобігання і реагування на НС; оповіщен$

ня населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне

та достовірне інформування про фактичну обстановку і

вжиті заходи; захист населення у разі виникнення НС;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

щодо ліквідації наслідків НС, організація життєзабезпе$

чення постраждалого населення; пом'якшення можли$

вих наслідків НС у разі їх виникнення; здійснення заходів

щодо соціального захисту постраждалого населення;

реалізація визначених законом прав у сфері захисту на$

селення від наслідків НС, в тому числі осіб (чи їх сімей),

що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;

інші завдання, визначені законом [1].

Керівництво ЄДСЦЗ здійснює Кабінет Міністрів Ук$

раїни.

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄДСЦЗ

здійснює Державна служба України з надзвичайних си$

туацій (далі — ДСНС).

ЄДСЦЗ складається з постійно діючих функціональ$

них і територіальних підсистем та їх ланок. Типові поло$

ження про функціональну і територіальну підсистеми зат$

верджуються Кабінетом Міністрів України.

Функціональні підсистеми ЄДСЦЗ (далі — функ$

ціональні підсистеми) створюються центральними орга$

нами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного

життя з метою захисту населення і територій від НС у

мирний час та в особливий період, забезпечення готов$

ності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямова$

них на запобігання і реагування на НС. Безпосереднє ке$

рівництво діяльністю функціональної підсистеми

здійснюється керівником органу чи суб'єкта господарю$

вання, що створив таку підсистему [2].

Положення про функціональні підсистеми розроб$

ляються на підставі типового положення про таку підси$

стему і затверджуються центральними органами вико$

навчої влади, що їх створили, за погодженням із цент$

ральним органом виконавчої влади, який забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері цив$

ільного захисту. У разі якщо діяльність центральних

органів виконавчої влади спрямовується і координуєть$

ся Кабінетом Міністрів України через відповідного

міністра, зазначені положення затверджуються такими

міністрами за погодженням із центральним органом ви$

конавчої влади, який забезпечує формування та реалі$

зує державну політику у сфері цивільного захисту.

До складу функціональних підсистем входять орга$

ни управління та підпорядковані їм сили цивільного за$

хисту, відповідні суб'єкти господарювання, які викону$

ють завдання цивільного захисту.

Відповідно до Положення про ЄДСЦЗ центральні

органи виконавчої влади створюють функціональні

підсистеми [2]:

Мінагрополітики — підсистему захисту сільськогос$

подарських рослин і тварин (через Держветфітослужбу);

підсистему охорони і захисту лісів (через Держлісагент$

ство); підсистему запобігання і реагування на НС у сфері

рибного господарства (через Держрибагентство);

МВС — підсистему забезпечення охорони громадсь$

кого порядку і організації безпеки дорожнього руху;

Мінприроди — підсистему моніторингу навколишнь$

ого природного середовища; підсистему запобігання та

ліквідації НС в зоні відчуження і зоні безумовного (обо$

в'язкового) відселення (через ДАЗВ); підсистему проти$

паводкових заходів (через Держводагентство); підсис$

тему спостереження, контролю, прогнозування геологі$

чних і геофізичних процесів та забруднення підземних

вод (через Держгеонадра);

Мінекономрозвитку — підсистему державного ма$

теріального резерву (через Держрезерв);

Міненерговугілля — підсистему безпеки електрое$

нергетичного та ядерно$промислового комплексів;

підсистему безпеки нафтогазового комплексу; підсисте$

му безпеки вугільно$промислового комплексу;

Мінінфраструктури — підсистему запобігання і реа$

гування на загрозу або виникнення НС на залізничному

транспорті; підсистему запобігання і реагування на заг$

розу або виникнення НС на морському і річковому транс$

порті в акваторії торговельних портів, організації пошу$

ково$рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовсь$

кого морів; підсистему запобігання і реагування на заг$

розу або виникнення НС у дорожньому господарстві (че$

рез Укравтодор);

Мінрегіон — підсистему безпеки у сфері експлуатації

об'єктів житлово$комунального господарства;

МОЗ — підсистему медичного, біологічного та пси$

хологічного захисту населення; підсистему забезпечен$

ня санітарного та епідеміологічного благополуччя насе$

лення;

Мінпромполітики — підсистему запобігання НС і

ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галу$

зей промисловості;

МОН — підсистему навчання дітей дошкільного віку,

учнів та студентів діям у НС (з питань безпеки життє$

діяльності);

Міноборони — підсистему запобігання НС і ліквідації

їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідом$

чих об'єктах і територіях;

Мінкультури — підсистему запобігання НС і ліквідації

їх наслідків на об'єктах культури та захист об'єктів куль$

турної спадщини, планування заходів щодо евакуації ма$

теріальних цінностей, що належать до національної куль$

турної спадщини;

ДСНС — підсистему реагування на НС, проведення

аварійно$рятувальних та інших невідкладних робіт;

Держкомтелерадіо — підсистему інформування на$

селення про загрозу та виникнення НС;

Держатомрегулювання — підсистему безпеки об'єк$

тів ядерної енергетики.

Територіальні підсистеми ЄДСЦЗ (далі — терито$

ріальні підсистеми) діють в АР Крим, областях, містах

Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо

захисту населення і територій від НС у мирний час та в

особливий період у відповідному регіоні [2].

Положення про територіальні підсистеми розробля$

ються на підставі типового положення про таку підсис$

тему і затверджуються відповідно Радою міністрів АР

Крим чи місцевими державними адміністраціями за по$

годженням із центральним органом виконавчої влади,

який забезпечує формування та реалізує державну по$

літику у сфері цивільного захисту.

Ланки територіальних підсистем створюються Радою

міністрів АР Крим — у районах АР Крим; районними,

районними у містах Києві та Севастополі державними ад$

міністраціями — у районах, районах у містах Києві та

Севастополі; ОМС — в обласних центрах, у містах об$

ласного і районного значення. Положення про ланку те$
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риторіальної підсистеми затверджується органом, що її

створив.

Безпосереднє керівництво територіальною підсис$

темою, її ланкою покладається на посадову особу, яка

очолює орган, що створив таку підсистему, ланку. Без$

посереднє керівництво територіальною підсистемою АР

Крим покладається на Раду міністрів АР Крим [2].

До складу територіальних підсистем та їх ланок вхо$

дять органи управління та підпорядковані їм сили ци$

вільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання.

У складі ЄДСЦЗ функціонують постійно діючі орга$

ни управління цивільного захисту, координаційні орга$

ни, сили цивільного захисту функціональних і терито$

ріальних підсистем.

Постійно діючими органами управління цивільного

захисту, до повноважень яких належать питання орга$

нізації та здійснення заходів цивільного захисту, є на дер$

жавному рівні — Кабінет Міністрів України, ДСНС, а та$

кож центральні органи виконавчої влади, що створюють

функціональні підсистеми, та підрозділи з питань ци$

вільного захисту у складі їх апаратів; на регіональному

рівні — Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Се$

вастопольська міські держадміністрації, підрозділи з

питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі,

територіальні органи ДСНС; на місцевому рівні — рай$

онні, районні у мм. Києві та Севастополі держадмініст$

рації, виконавчі органи міських (міст республіканського

АР Крим і міст обласного значення) рад, підрозділи з

питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі,

виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи

територіальних органів ДСНС; на об'єктовому рівні —

керівні органи підприємств, установ та організацій, а та$

кож підрозділи (посадові особи) з питань цивільного за$

хисту, які утворюються (призначаються) такими органа$

ми відповідно до законодавства [2].

Координаційними органами є на загальнодержавно$

му рівні — Державна комісія з питань техногенно$еко$

логічної безпеки та НС; на регіональному рівні — комісії

з питань техногенно$екологічної безпеки та НС АР Крим,

областей, мм. Києва та Севастополя; на місцевому рівні

— комісії з питань техногенно$екологічної безпеки та НС

районів, міст, районів у містах, селищ; на об'єктовому

рівні — комісії з питань НС підприємств, установ та орган$

ізацій. Діяльність зазначених комісій провадиться відпо$

відно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкрет$

ної НС на державному, регіональному, місцевому та об$

'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні

комісії з ліквідації наслідків НС, діяльність яких прова$

диться відповідно до положень про такі комісії.

Для забезпечення управління у режимі повсякден$

ного функціонування органами управління та силами ци$

вільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодо$

бового чергування та забезпечення функціонування си$

стеми збору, оброблення, узагальнення та аналізу

інформації про обстановку в районах виникнення НС

функціонують на державному рівні: оперативно$черго$

ва служба державного центру управління в НС ДСНС;

оперативно$чергові (чергові, диспетчерські) служби цен$

тральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення);

на регіональному рівні: оперативно$чергові служби

пунктів управління Ради міністрів АР Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських держадмініст$

рацій; оперативно$чергові служби центрів управління в

НС територіальних органів ДСНС; оперативно$чергові

(чергові, диспетчерські) служби територіальних органів

центральних органів виконавчої влади, підприємств, ус$

танов та організацій (у разі їх утворення); на місцевому

рівні: чергові служби райдержадміністрацій та виконав$

чих органів міських рад; оперативно$чергові (чергові,

диспетчерські) служби територіальних органів централь$

них органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організацій (у разі їх утворення); на об'єктовому рівні —

чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та

організацій (у разі їх утворення) [2].

У разі виникнення НС до роботи центрів управління

в НС залучаються представники заінтересованих органів

державної влади.

Для забезпечення сталого управління суб'єктами за$

безпечення цивільного захисту та виконання функцій, пе$

редбачених на особливий період, використовується дер$

жавна система пунктів управління [1].

Для управління ЄДСЦЗ використовується телекому$

нікаційна мережа загального користування, телекомуні$

каційна мережа спеціального призначення та державна

система урядового зв'язку.

До складу сил цивільного захисту ЄДСЦЗ входять

Оперативно$рятувальна служба цивільного захисту; ава$

рійно$рятувальні служби; формування цивільного захи$

сту; спеціалізовані служби цивільного захисту; пожеж$

но$рятувальні підрозділи (частини); добровільні форму$

вання цивільного захисту.

Оперативно$рятувальна служба цивільного захисту

функціонує в системі ДСНС.

Центральні органи виконавчої влади утворюють

спеціалізовані служби цивільного захисту [2]:

Мінагрополітики — спеціалізовану службу із захис$

ту сільськогосподарських тварин і рослин;

Міненерговугілля — спеціалізовану службу енергетики;

Мінрегіон — інженерну спеціалізовану службу та ко$

мунально$технічну спеціалізовану службу;

Мінекономрозвитку — спеціалізовану службу тор$

гівлі та харчування;

Держрезерв — спеціалізовану службу матеріально$

го забезпечення;

МОЗ — медичну спеціалізовану службу;

Мінінфраструктури — спеціалізовану службу транс$

портного забезпечення;

ДСНС разом з Адміністрацією Держспецзв'язку,

Держкомтелерадіо — спеціалізовану службу зв'язку та

оповіщення;

МВС — спеціалізовану службу охорони громадсь$

кого порядку;

ДСНС — протипожежну спеціалізовану службу;

Мінпромполітики — технічну спеціалізовану службу.

До складу сил цивільного захисту функціональних

підсистем входять спеціалізовані професійні аварійно$

рятувальні служби; об'єктові аварійно$рятувальні служ$

би; об'єктові формування цивільного захисту; галузеві

та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно$рятувальні підрозділи (частини), що

забезпечують відомчу пожежну охорону; добровільні

формування цивільного захисту.

До складу сил цивільного захисту територіальних

підсистем входять підрозділи (частини) Оперативно$ря$

тувальної служби цивільного захисту; регіональні, кому$

нальні, об'єктові аварійно$рятувальні служби та аварій$

но$рятувальні служби громадських організацій; об'єктові

та територіальні формування цивільного захисту; тери$

торіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного

захисту; добровільні формування цивільного захисту.

Облік сил цивільного захисту на державному рівні ве$

деться ДСНС, а регіональному рівні — її територіальни$

ми органами.
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Для ЄДСЦЗ залежно від масштабу і особливостей

НС, що прогнозується або виникла, в Україні або в ме$

жах конкретної її території встановлюється один із та$

ких режимів: повсякденного функціонування; підвище$

ної готовності; НС; надзвичайного стану [1; 2].

В умовах нормальної виробничо$промислової, рад$

іаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідроме$

теорологічної, техногенної та пожежної обстановки та

за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій ЄДСЦЗ фун$

кціонує в режимі повсякденного функціонування.

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі повсякденного функціонування, є забезпечення

спостереження, гідрометеорологічного прогнозування

та здійснення контролю за станом навколишнього при$

родного середовища та небезпечних процесів, що мо$

жуть призвести до виникнення НС на потенційно небез$

печних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і при$

леглих до них територіях, а також на територіях, на яких

існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологіч$

них явищ і процесів; забезпечення здійснення плануван$

ня заходів цивільного захисту; здійснення цілодобово$

го чергування пожежно$рятувальних підрозділів; роз$

роблення і виконання цільових та науково$технічних

програм запобігання виникненню НС і зменшення мож$

ливих втрат; здійснення планових заходів щодо запо$

бігання виникненню НС, забезпечення безпеки та захи$

сту населення і територій від таких ситуацій, а також за$

ходів щодо підготовки до дій за призначенням органів

управління та сил цивільного захисту; забезпечення го$

товності органів управління та сил цивільного захисту до

дій за призначенням; організація підготовки фахівців

цивільного захисту, підготовка керівного складу та

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і

здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчан$

ня населення діям у разі виникнення НС; створення і по$

новлення матеріальних резервів для запобігання виник$

ненню НС, ліквідації їх наслідків; організація та прове$

дення моніторингу НС, визначення ризиків їх виникнен$

ня; підтримання у готовності автоматизованих систем

централізованого оповіщення про загрозу або виникнен$

ня НС [2].

У разі загрози виникнення НС за рішенням відповід$

но Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим,

обласних, Київської чи Севастопольської міських дер$

жавних адміністрацій для ЄДСЦЗ у повному обсязі або

частково для окремих її територіальних підсистем тим$

часово встановлюється режим підвищеної готовності [1;

2].

Підставами для тимчасового введення в Україні

або в межах конкретної її території для ЄДСЦЗ режи$

му підвищеної готовності на державному рівні є заг$

роза виникнення НС державного рівня; на регіональ$

ному рівні — загроза виникнення НС регіонального

рівня; на місцевому рівні — загроза виникнення НС

місцевого рівня [2].

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі підвищеної готовності, є здійснення оповіщення

органів управління та сил цивільного захисту, а також

населення про загрозу виникнення НС та інформування

його про дії у можливій зоні НС; формування оператив$

них груп для виявлення причин погіршення обстановки

та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; посилен$

ня спостереження та контролю за гідрометеорологічною

обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних

об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або

за його межами, території, на якій існує загроза виник$

нення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів,

а також здійснення постійного прогнозування можли$

вості виникнення НС та їх масштабів; уточнення (у разі

потреби) планів реагування на НС, здійснення заходів

щодо запобігання їх виникненню; уточнення та здійснен$

ня заходів щодо захисту населення і територій від мож$

ливих НС; приведення у готовність наявних сил і засобів

цивільного захисту, залучення у разі потреби додатко$

вих сил і засобів [2].

У разі виникнення НС за рішенням відповідно Кабі$

нету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим, облас$

них, Київської чи Севастопольської міських державних

адміністрацій для ЄДСЦЗ у повному обсязі або частко$

во для окремих її територіальних підсистем тимчасово

встановлюється режим НС [1; 2].

Підставами для тимчасового введення в Україні або

в межах конкретної її території для ЄДСЦЗ режиму над$

звичайної ситуації на державному рівні є виникнення НС,

що класифікується як ситуація державного рівня; на ре$

гіональному рівні — виникнення НС, що класифікується

як ситуація регіонального рівня; на місцевому рівні —

виникнення НС, що класифікується як ситуація місцево$

го рівня [2].

Режим підвищеної готовності та режим надзвичай$

ної ситуації в Україні або в межах конкретної її території

вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України — на

території усієї держави або її окремих регіонів; за рішен$

ням Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Се$

вастопольської міських держадміністрацій — на тери$

торії відповідного регіону; за рішенням райдержадміні$

страцій та ОМС — на території відповідного району

(міста) [2].

Рівень НС визначається відповідно до Порядку кла$

сифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затверд$

женого постановою Кабінету Міністрів України від

24.03.2004 № 368.

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі надзвичайної ситуації, є здійснення оповіщення

органів управління та сил цивільного захисту, а також

населення про виникнення НС та інформування його про

дії в умовах такої ситуації; призначення керівника робіт

з ліквідації наслідків НС та утворення у разі потреби спец$

іальної комісії з ліквідації наслідків НС; визначення зони

НС; здійснення постійного прогнозування зони можли$

вого поширення НС та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків НС,

залучення для цього необхідних сил і засобів; організа$

ція та здійснення заходів щодо життєзабезпечення по$

страждалого населення; організація та здійснення (у разі

потреби) евакуаційних заходів; організація і здійснення

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та ме$

дичного захисту населення і територій від наслідків НС;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС

та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них

територіях; інформування органів управління цивільно$

го захисту та населення про розвиток НС та заходи, що

здійснюються [2].

Режим надзвичайного стану для ЄДСЦЗ у повному

обсязі або частково для окремих її територіальних підси$

стем тимчасово встановлюється у межах території, на

якій введено правовий режим надзвичайного стану відпо$

відно до Закону України "Про правовий режим надзви$

чайного стану".

У період дії надзвичайного стану ЄДСЦЗ функціо$

нує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особ$

ливостей, що визначаються згідно із Законом України

"Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими

нормативно$правовими актами.
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Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ у

режимі надзвичайного стану, є виконання завдань відпо$

відно до Закону України "Про правовий режим надзви$

чайного стану".

В особливий період ЄДСЦЗ функціонує відповідно

до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що

визначаються згідно із Законами України "Про право$

вий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підго$

товку та мобілізацію", а також іншими нормативно$пра$

вовими актами [1].

З моменту оголошення рішення про мобілізацію

(крім цільової) або доведення його до виконавців сто$

совно прихованої мобілізації чи введення воєнного ста$

ну в Україні або в окремих її місцевостях ЄДСЦЗ пере$

водиться у режим функціонування в умовах особливого

періоду в повному обсязі або у межах відповідних регі$

онів.

Підготовка ЄДСЦЗ до виконання завдань цивільно$

го захисту в умовах особливого періоду здійснюється

завчасно у мирний час. Переведення ЄДСЦЗ у режим

функціонування в умовах особливого періоду здійс$

нюється відповідно до актів Президента України, Кабі$

нету Міністрів України, планів цивільного захисту на

особливий період. Виконання завдань цивільного захи$

сту під час функціонування ЄДСЦЗ в умовах особливого

періоду здійснюється у взаємодії з відповідним військо$

вим командуванням. Функціонування ЄДСЦЗ та заходи

цивільного захисту в особливий період здійснюються

відповідно до планів цивільного захисту на особливий

період.

Для організації діяльності ЄДСЦЗ Кабінетом

Міністрів України розробляється план основних заходів

цивільного захисту України на відповідний рік, а для

організації діяльності функціональних і територіальних

підсистем, їх ланок центральними та місцевими органа$

ми виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, ОМС

розробляються відповідні плани основних заходів цив$

ільного захисту на відповідний рік [2].

Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків

НС центральними та місцевими органами виконавчої

влади, Радою міністрів АР Крим, ОМС, суб'єктами гос$

подарювання із чисельністю працюючого персоналу

більш як 50 осіб розробляються плани реагування на

НС.

Заходи щодо забезпечення функціонування сил ци$

вільного захисту під час цільової мобілізації здійснюють$

ся відповідно до плану проведення цільової мобілізації

та Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мо$

білізацію" з урахуванням особливостей, визначених Ко$

дексом.

З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків

НС на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються

плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких

об'єктах.

З метою організації взаємодії між органами управл$

іння та силами цивільного захисту функціональних і те$

риторіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації

наслідків конкретних НС зазначеними органами та си$

лами відпрацьовуються плани такої взаємодії.

Організаційно$методичне керівництво плануванням

діяльності ЄДСЦЗ здійснює ДСНС.

З метою забезпечення здійснення заходів в ЄДСЦЗ

щодо запобігання виникненню НС проводяться по$

стійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій. Для

їх проведення створюється та функціонує система моні$

торингу і прогнозування НС у порядку, визначеному Ка$

бінетом Міністрів України.

Організація оповіщення про загрозу або виникнен$

ня НС здійснюється відповідно до положення, що зат$

верджується Кабінетом Міністрів України [2].

Оповіщення про загрозу або виникнення НС поля$

гає у своєчасному доведенні відповідної інформації до

органів управління цивільного захисту, сил цивільного

захисту, суб'єктів господарювання, що належать до

ЄДСЦЗ, та населення і забезпечується шляхом здійснен$

ня заходів, визначених у статті 30 Кодексу.

Органи управління цивільного захисту здійснюють

збір, підготовку, зберігання, оброблення, аналіз, пере$

дачу інформації з питань цивільного захисту та зобо$

в'язані надавати населенню через засоби масової ін$

формації оперативну та достовірну інформацію про заг$

розу виникнення та/або виникнення НС з визначенням

меж їх поширення і наслідків, а також про способи та

методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки НС здійс$

нюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюєть$

ся за формами та у строки, встановлені ДСНС.

Керівництво проведенням аварійно$рятувальних та

інших невідкладних робіт у ЄДСЦЗ під час ліквідації

наслідків НС та управління силами цивільного захисту,

що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт

з ліквідації наслідків НС, який призначається та діє відпо$

відно до статті 75 Кодексу.

Для безпосередньої організації і координації ава$

рійно$рятувальних та інших невідкладних робіт з лік$

відації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації її нас$

лідків, який є робочим органом керівника робіт з лік$

відації наслідків НС. Рішення про утворення та ліквіда$

цію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з

ліквідації наслідків НС.

Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на

НС або усуненням загрози її виникнення, виконують сили

цивільного захисту підприємства, установи чи організації,

де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної до$

помоги силами цивільного захисту адміністративно$те$

риторіальної одиниці, на території якої розташоване таке

підприємство, установа чи організація, а також відпові$

дними підрозділами ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ тощо

[2].

До виконання зазначених робіт повинні залучатися

насамперед сили цивільного захисту центрального орга$

ну виконавчої влади, до сфери управління якого нале$

жить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до

виникнення НС, сили цивільного захисту ланки територ$

іальної підсистеми чи територіальної підсистеми на

відповідній території.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації

наслідків НС здійснюється органами управління, яким

підпорядковані такі сили відповідно до планів реагуван$

ня на НС.

У разі потреби до ліквідації наслідків НС за рішен$

ням керівника робіт з ліквідації наслідків НС залучають$

ся додаткові сили цивільного захисту.

Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються

суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно

до компетенції. Організація проведення авіаційного по$

шуку і рятування здійснюється ДСНС.

Залучення сил цивільного захисту до проведення за$

ходів цивільного захисту в особливий період здійснюєть$

ся згідно з планами цивільного захисту на особливий пе$

ріод.

Аварійно$рятувальні та інші невідкладні роботи про$

водяться відповідно до порядку, що визначається
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інструкціями, правилами, статутами, іншими норматив$

но$правовими актами та нормативними документами

щодо дій у НС, які затверджуються відповідними цент$

ральними органами виконавчої влади [2].

До робіт з ліквідації наслідків НС, які виконуються в

ЄДСЦЗ, можуть залучатися Збройні Сили України, інші

військові формування та правоохоронні органи спе$

ціального призначення відповідно до Конституції і за$

конів України.

До робіт із запобігання виникненню НС та ліквідації

їх наслідків можуть залучатися на добровільних або до$

говірних засадах громадські об'єднання за наявності в

учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного

рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом

такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації

наслідків НС.

Залучення сил цивільного захисту для надання до$

помоги іноземним державам здійснюється відповідно до

законодавства.

Сили цивільного захисту, крім добровільних форму$

вань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом

(кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захи$

сту з урахуванням необхідності проведення робіт у ав$

тономному режимі протягом не менше трьох діб.

В ЄДСЦЗ з метою своєчасного запобігання і ефек$

тивного реагування на НС організовується взаємодія з

питань визначення органів управління, які безпосеред$

ньо залучаються до ліквідації наслідків НС, склад і

кількість сил (засобів) реагування на них; погодження

порядку здійснення спільних дій сил цивільного захис$

ту під час ліквідації наслідків НС з визначенням основ$

них завдань, місця, часу і способів їх виконання; орга$

нізації управління спільними діями органів управління

та сил цивільного захисту під час виконання завдань за

призначенням; всебічного забезпечення спільних за$

ходів, що здійснюватимуться органами управління та

підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому

числі взаємного надання допомоги транспортними,

інженерними, матеріальними, технічними та іншими за$

собами [2].

Залежно від обставин, масштабу, характеру та мож$

ливого розвитку НС взаємодія організовується на загаль$

нодержавному рівні — безпосередньо між органами уп$

равління та силами функціональних і територіальних

підсистем; на регіональному, місцевому та об'єктовому

рівні — між територіальними органами центральних

органів виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим,

місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а та$

кож суб'єктами господарювання.

З метою запобігання виникненню НС, мінімізації їх

можливих наслідків, організації узгодженого реагуван$

ня сил цивільного захисту на небезпечні події та НС між

оперативно$черговими (черговими, диспетчерськими)

службами органів виконавчої влади всіх рівнів,

підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення)

і оперативно$черговими службами ДСНС організовуєть$

ся обмін інформацією про загрозу або виникнення НС

та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності

відповідної чергової служби.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобі$

гання виникненню НС та/або ліквідації їх наслідків

організовується через спеціально призначені оперативні

групи або представників відповідних центральних та

місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР

Крим, ОМС, які залучаються до здійснення таких заходів.

Повноваження зазначених оперативних груп або пред$

ставників визначаються відповідними центральними та

місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів

АР, ОМС [2].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, з прийняттям Кодексу та затвердженням По$

ложення про ЄДСЦЗ в Україні сформовано ЄДСЦЗ (на

відміну від декількох дублюючих одна одну систем, що

передбачались законами України "Про цивільну оборону

України", "Про захист населення і територій від надзви$

чайних ситуацій техногенного та природного характеру"

та "Про правові засади цивільного захисту"), визначено її

основні завдання, складові та режими функціонування.

При цьому слід зазначити, що сьогодні система цен$

тральних органів виконавчої влади, які утворюють фун$

кціональні підсистеми та спеціалізовані служби цивіль$

ного захисту, зазнала змін. Так, зокрема, на підставі по$

станови Кабінету Міністрів України від 23.03.2014 № 94

"Про реорганізацію Міністерства промислової політики"

Мінпромполітики реорганізоване шляхом приєднання до

Мінекономрозвитку. Крім того, згідно з постановою Ка$

бінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оп$

тимізацію системи центральних органів виконавчої вла$

ди" Держветфітослужбу перетворено у Державну служ$

бу України з питань безпечності харчових продуктів та

захисту споживачів, яка спрямовується і координується

безпосередньо Кабінетом Міністрів України, а не через

Міністра аграрної політики та продовольства.

Отже, перетворення, що відбулися в системі цент$

ральних органів виконавчої влади, свідчать про не$

обхідність внесення відповідних змін до Положення про

ЄДСЦЗ.

Крім того, 27.04.2014 набув чинності Закон України

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий

режим на тимчасово окупованій території України", який

визначає статус АР Крим як окупованої території у складі

України.

Отже, на сьогодні, незважаючи на прийняття Кодек$

су та затвердженням Положення про ЄДСЦЗ, не можна

вважати ЄДСЦЗ остаточно сформованою та функціону$

ючою у повному обсязі на всій території України. Це доз$

воляє зробити висновок, що реформування у цій сфері

триватиме. Тож наукові дослідження залишатимуться ак$

туальними і надалі.
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