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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити магістрів з загальними положеннями цивільного захисту 

України, його завданнями, силами, а також правами та обов’язками громадян в 

сфері цивільного захисту. 

Сформувати у магістрів свідоме відношення щодо вивчення загальних 

закономірностей виникнення й розвитку небезпек та практичної реалізації 

набутих умінь та навичок для їх запобігання та ліквідації, захисту людей і 

навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій.. 

 

ВСТУП 

Проблема безпеки життєдіяльності людини й всього суспільства в 

сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. Ці питання 

обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками 

громадськості, політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків 

суспільства та держави. Вчені давно почали турбуватися про небажані та 

негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє 

середовище. Футурологи різних країн світу розробляли різноманітні моделі 

майбутнього збалансування розвитку людського суспільства з навколишнім 

середовищем в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу. 

В останні роки різко зросла чисельність аварій, катастроф, дорожньо-

транспортних пригод, у яких гине або втрачає здоров’я й працездатність велика 

кількість людей. 

Величезне виробництво зброї, збільшення кількості атомних 

електростанцій, урбанізація, колосальна насиченість інфраструктурою, 

гіпертрофічний розвиток автомобільного транспорту, хімічних та інших 

шкідливих виробництв суттєво змінили якість природного середовища (води, 

повітря, ґрунту, клімату та інших характеристик природного середовища), 

зробили життя людини більш небезпечним, а перспективи – не найкращими. 

Щороку в Україні від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, 

транспортних аварій, аварій на виробництві, утоплень і отруєнь) гине більше 70 

тис. осіб. 

За останні роки щороку в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій 

природного походження і до 500 надзвичайних ситуацій техногенного 

походження. Найбільше таких надзвичайних ситуацій виникає у Запорізькій, 

Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і Одеській областях. 
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І. Загальні положення цивільного захисту України 

 

1 липня 2013 р. був введений в дію Кодекс цивільного захисту України. 

Цей Кодекс регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 

реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 

захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності. 

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс 

цивільного захисту України, інші закони, а також акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України. 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період (ст. 4 КЦЗУ). 

Метою цивільного захисту є: 

— реалізація державної політики в сфері цивільного захисту; 

— проведення заходів безпеки та захисту населення й територій, об'єктів 

національної економіки та культурних цінностей і довкілля від негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; 

— участь у подоланні наслідків глобальних техногенних, геофізичних, 

економічних катастроф на територіях іноземних держав відповідно до 

міжнародних договорів України. 

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 

1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на 

захист життя, здоров’я та власності; 

2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 

4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-

рятувальних служб; 

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 

інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного 

захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту 

за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Завдання цивільного захисту: 

— розвиток національної економіки в напрямах, які виключають можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

— збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; 

— прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах, необхідних 

для запобігання їм та ліквідації їх; 

— здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; 

— розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту; 

— розроблення планів здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного 

захисту; 

— створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, 

необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям; 

— розроблення та виконання науково-технічних програм, спрямованих на 

запобігання надзвичайним ситуаціям; 

— оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної 

ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обстановку, що 

складається, і вжиті заходи для запобігання надзвичайним ситуаціям; 

— організація захисту населення і територій, організація психологічної та 

медичної допомоги потерпілим від надзвичайних ситуацій; 

— проведення невідкладних робіт для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

— забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання 

надзвичайним ситуаціям, реагування на них та ліквідації їх наслідків; 

— надання оперативної допомоги населенню з використанням засобів 

цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій; 

— навчання населення та організація тренувань способам захисту при 

виникненні надзвичайних ситуацій; 

— міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Таким чином, правовою основою цивільного захисту є Конституція 

України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони, а також акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної 

державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів 

державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності. 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

 

ІІ. Склад та основні завдання сил цивільного захисту 

До сил цивільного захисту належать: 

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

2) аварійно-рятувальні служби; 

3) формування цивільного захисту; 

4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 

6) добровільні формування цивільного захисту. 

Основними завданнями сил цивільного захисту є: 

1) проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і територій від них; 

2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

3) гасіння пожеж; 

4) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних 

температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, 

затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, 

інших небезпечних проявів; 

5) проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням 

вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, 

сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що 

використовуються у терористичних цілях), крім територій, які надані для 

розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних 

закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових 

формувань; 

6) проведення вибухових робіт для запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

7) проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 

8) надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної 

ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я; 

9) здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, призначених для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги 

постраждалим внаслідок таких ситуацій; 

10) надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 
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11) проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних 

органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Аварійно-рятувальні служби поділяються на: 

1) державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій; 

2) спеціалізовані та неспеціалізовані; 

3) професійні та непрофесійні. 

Аварійно-рятувальні служби утворюються: 

1) державні - центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими 

центральними органами виконавчої влади; 

2) регіональні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, області, містах 

Києві та Севастополі відповідно; 

3) комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, 

селищі, селі; 

4) об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти 

підвищеної небезпеки; 

5) громадських організацій - громадською організацією відповідно до закону. 

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і 

аварійно-рятувальні служби громадських організацій, створені на професійній 

основі, є юридичними особами. 

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-

рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників та відповідні засоби 

цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров’я, зокрема для 

гасіння газових фонтанів, проведення водолазних та гірничорятувальних робіт. 

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких 

пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є 

воєнізованими. 

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа 

інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів 

господарювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я 

виконувати роботи в екстремальних умовах. 

Працівники аварійно-рятувальної служби поділяються на основних та 

допоміжних. 

До основних працівників аварійно-рятувальної служби належать 

працівники, які організують і виконують аварійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи та забезпечують готовність аварійно-рятувальних служб до 
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проведення таких робіт. Основні працівники професійної аварійно-рятувальної 

служби поділяються на керівних та рядових. 

До допоміжних працівників професійної аварійно-рятувальної служби 

належать працівники, які забезпечують її повсякденну діяльність. 

Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини 

катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами 

влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 

відповідно до закону. 

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань: 

1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів 

господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

2) подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення 

протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення 

виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки; 

3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які 

експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог 

пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання; 

4) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 

5) виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій; 

6) захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу 

шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф; 

7) забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за 

призначенням; 

8) пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у 

можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які 

перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під 

час евакуації до лікувальних закладів; 

9) ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах 

екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, 

обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших 

небезпечних проявів; 

10) контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до 

проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

11) участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на 

об’єктах і територіях, що ними обслуговуються; 

12) організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних 

засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків; 

13) участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і 

населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
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Аварійно-рятувальні служби мають право на: 

1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для 

виконання покладених на службу завдань; 

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію 

для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 

перебувають у зоні надзвичайної ситуації; 

4) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису; 

5) тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів 

поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійно-

рятувальних служб здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів, підприємств, установ, організацій, що створюють аварійно-

рятувальні служби, коштів від надання додаткових платних послуг, а також 

добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених 

законодавством джерел. 

 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - спеціальне 

невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань, органів 

управління такими формуваннями системи центрального органу виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів 

управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, 

аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних 

авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних 

підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів 

забезпечення. 

До повноважень Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

належить: 

1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів 

підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, 

володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека 

виникнення надзвичайних ситуацій, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України; 

2) подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення 

протиаварійного стану об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що 



11 
 

перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів 

господарювання, та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання 

техногенної безпеки; 

3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, що 

експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог 

техногенної безпеки; 

4) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для 

виконання покладених на службу завдань; 

5) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх 

територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж; 

6) право вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної 

ситуації, додержання встановлених заходів безпеки; 

7) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису; 

8) участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення 

надзвичайних ситуацій у суб’єктів господарювання і на територіях, що нею 

обслуговуються; 

9) тимчасова заборона або обмеження руху транспортних засобів і 

пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, місці гасіння пожежі, 

а також доступу громадян на окремі об’єкти і території; 

10) здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та 

окремих туристів. 

Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

органи управління і формування Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту використовують спеціальні транспортні засоби. Перевага таких засобів 

у дорожньому русі, а також правила встановлення спеціальних світлових і 

звукових сигнальних пристроїв та нанесення кольорово-графічних позначень на 

них визначаються актами законодавства. 

Спеціалізовані служба цивільного захисту - підприємства, установи, 

організації, об’єднані для виконання завдань у сфері цивільного захисту 

відповідної функціональної спрямованості. 

Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, 

матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, 

торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони 

громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і 

заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення 

фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення: 

1) об’єктові - на суб’єкті господарювання (шляхом формування з 

працівників суб’єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають 

відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту) - керівником суб’єкта 

господарювання; 
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2) галузеві - у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом 

зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу 

цивільного захисту) - центральним органом виконавчої влади. Перелік 

центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані 

служби цивільного захисту, визначається Положенням про єдину державну 

систему цивільного захисту; 

3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну 

територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня або 

об’єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту): 

а) в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим або іншим органом, визначеним відповідно до нормативно-

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - місцевою державною 

адміністрацією; 

в) у місті обласного значення - органом місцевого самоврядування. 

Органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту є: 

1) відповідний орган, визначений Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого 

самоврядування; 

2) відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої 

влади. 

Спеціалізовані служби цивільного захисту мають право на: 

1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для 

проведення робіт з цивільного захисту; 

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх 

територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 

перебувають у зоні надзвичайної ситуації. 

4. Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, що 

призначаються до складу спеціалізованих служб цивільного захисту, 

визначаються цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

5. Порядок утворення та функціонування спеціалізованих служб 

цивільного захисту визначається положенням про них, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Формування цивільного захисту 

Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові і територіальні. 

Формування цивільного захисту утворюються для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) 

дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які 

потребують залучення великої кількості населення і техніки: 
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1) об’єктові - у суб’єктах господарювання, які володіють спеціальною 

технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій - суб’єктом господарювання; 

2) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного 

захисту на відповідній території): 

а) в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - відповідною місцевою 

державною адміністрацією; 

в) у місті обласного значення - міською радою. 

 

Добровільні формування цивільного захисту 

Добровільні формування цивільного захисту утворюються під час загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних робіт із 

запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, місцевої 

державної адміністрації, органу місцевого самоврядування. 

Добровільні формування цивільного захисту мають право: 

1) на отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання та аварійно-рятувальних служб, що 

працюють у зоні надзвичайної ситуації, інформації, необхідної для проведення 

заходів і робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

2) на безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх 

територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) вимагати додержання заходів безпеки від усіх осіб, які перебувають у 

зоні надзвичайної ситуації. 

До добровільних формувань цивільного захисту включаються громадяни 

на добровільних засадах. 

Громадяни, які виконують завдання із запобігання або ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту, 

мають право на: 

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та про заходи 

необхідної безпеки; 

2) забезпечення і використання під час виконання завдань із запобігання 

та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів індивідуального захисту; 

3) відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час 

виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

4) медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі 

отримання фізичних та психологічних травм під час виконання завдань із 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Громадяни, які виконують завдання із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту, 

зобов’язані: 
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1) виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від характеру 

надзвичайної ситуації; 

2) дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань із 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, правил поведінки в 

зоні надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій, надання 

домедичної допомоги, правила користування засобами захисту. 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону 

можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та 

правоохоронні органи спеціального призначення, утворені відповідно до 

законів України. 

Умови залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до 

законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначаються 

відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим 

надзвичайного стану", "Про Збройні Сили України" та інших законів. 

Громадські організації 

З метою виконання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть 

утворюватися громадські організації. 

Громадські організації залучаються на добровільних або договірних 

засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за 

наявності в учасників ліквідації відповідного рівня підготовки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, до сил цивільного захисту належать: 

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

2) аварійно-рятувальні служби; 

3) формування цивільного захисту; 

4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 

6) добровільні формування цивільного захисту. 

 

ІІІ. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту 

 

Культура безпеки життєдіяльності населення - це сукупність цінностей, 

стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання 

самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки. 

Цивільний захист є загальнолюдським обов’язком. Кожен громадянин 

України зобов’язаний брати активну участь у проведенні заходів цивільного 

захисту. 

Найбільш важливими з них є направленість безпосередньо на захист 

населення, навчання населення із заходів захисту, надання само– і 

взаємодопомоги, проведення рятувальних і термінових аварійно-

відновлювальних робіт в осередках ураження. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
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Громадяни України в сфері цивільного захисту мають право на: 

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, 

що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами 

зору та слуху формі; 

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 

використання; 

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими 

договорами; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства 

шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних 

ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

Громадяни України зобов’язані: 

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 

діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, 

вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до 

надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх 

виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 

користування засобами захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-

рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та 

протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту; 

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, 

навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються 

тими самими правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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1) за місцем роботи - працюючого населення; 

2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів; 

3) за місцем проживання - непрацюючого населення. 

Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається: 

1) працюючого та непрацюючого населення - на центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, які розробляють і 

затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з 

підготовки населення до таких дій; 

2) дітей дошкільного віку, учнів та студентів - на центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з 

вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, 

викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є 

обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за 

програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під 

час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту. 

Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних 

ситуаціях з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта 

господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується 

інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту. 

Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи 

проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних 

нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання 

своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку 

знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється. 

Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються з 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Непрацююче населення самостійно вивчає пам’ятки та інший 

інформаційно-довідковий матеріал з питань цивільного захисту, правила 

пожежної безпеки у побуті та громадських місцях та має право отримувати від 
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування, через засоби 

масової інформації іншу наочну продукцію, відомості про надзвичайні ситуації, 

у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце 

проживання непрацюючих громадян, а також про способи захисту від впливу 

небезпечних факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Цивільний оборона є загальнолюдським обов’язком. Кожен громадянин 

нашої країни зобов’язаний брати активну участь у проведенні заходів 

цивільного захисту. 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 

1) за місцем роботи - працюючого населення; 

2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів; 

3) за місцем проживання - непрацюючого населення. 

Основні обов’язки населення по цивільному захисту випливають в 

основному з основних обов’язків громадянина. Базуються на моральних 

принципах відношення особи до своїх обов’язків та правової освіченості особи. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс 

цивільного захисту України, інші закони, а також акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України. 

До сил цивільного захисту належать: 

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

2) аварійно-рятувальні служби; 

3) формування цивільного захисту; 

4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 

6) добровільні формування цивільного захисту. 

Цивільний захист є загальнолюдським обов’язком. Кожен громадянин 

України зобов’язаний брати активну участь у проведенні заходів цивільного 

захисту. Найбільш важливими з них є направленість безпосередньо на захист 

населення, навчання населення із заходів захисту, надання само– і 

взаємодопомоги, проведення рятувальних і термінових аварійно-

відновлювальних робіт в осередках ураження. 
 

 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси цивільного захисту як функції держави, загальної структури, 

предмету.  

При підготовці теми, магістрам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: основні нормативно-правові підстави 

цивільного захисту, які спрямовані на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 

постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, магістрам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кафедри ТСП. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених . 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

  

ТТЕЕММАА  №№  22..  ООССННООВВННІІ  ППРРИИННЦЦИИППИИ  ТТАА  ССППООССООББИИ  ЦЦИИВВІІЛЛЬЬННООГГОО  

ЗЗААХХИИССТТУУ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

2. Основні принципи та способи цивільного захисту. 

3. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 

Ознайомити магістрів з основними принципами та способами захисту 

населення піч час надзвичайних ситуацій, колективними та індивідуальними 

засобами захисту, принципами медичного захисту населення. 

Отримані знання сприятимуть набуттю навичок визначати необхідність, 

обсяги та напрямки забезпечення виконання комплексу робіт з попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків; 

підвищенню ефективності виконання функцій, обов’язків і повноважень із 

забезпечення безпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в 

службовому колективі; набуттю вміння здійснювати ідентифікацію, 

дослідження передумов виникнення й розвитку надзвичайних ситуацій та 

забезпечення координації зусиль службового колективу в попередженні 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; розумінню місця, 

ролі та можливих обсягів планування й проведення превентивних та 

оперативних (аварійних) заходів реагування на надзвичайні ситуації. 
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ВСТУП 

 

Проблема життєдіяльності людини та всього суспільства в сучасних 

умовах набула особливої гостроти й актуальності. Ці питання обговорюється 

на сторінках газет і журналів, ученими, представниками громадськості, 

політичними діячами, тобто є об'єктом уваги всіх прошарків суспільства та 

держави. Вчені давно почали турбуватися про небажані та негативні наслідки 

антропогенного впливу на природу й навколишнє середовище. Футурологи 

різних країн світу розробляли різноманітні моделі майбутнього збалансування 

розвитку людського суспільства з навколишнім середовищем в умовах 

величезних техногенних навантажень на біосферу. 

В Україні щороку виникають тисячі надзвичайно складних ситуацій 

природного й техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість 

людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Сьогоднішня 

ситуація в Україні щодо небезпечних природних явищ, аварій і катастроф 

характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і 

особливо техногенних НС, складність цих наслідків змушують розглядати їх як 

серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та навколишньому 

середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни. Для роботи в 

районі надзвичайної ситуації потрібно залучати значну кількість людських, 

матеріальних і технічних ресурсів. 

 

І. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних 

ситуацій 

Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичайну ситуацію як 

обстановку на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або 

водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 

ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до 

виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих 

і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, 

провадження на ній господарської діяльності. 

Зона надзвичайної ситуації - окрема територія, акваторія, де сталася 

надзвичайна ситуація. 

КЦЗУ містить наступні визначення подій – причин виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, 

стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками 

становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання 

матеріальних збитків. 

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

ураження, травмування населення або створює на окремій території чи 



21 
 

території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та 

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 

засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє 

наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий 

вплив на навколишнє природне середовище. 

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить 

до тяжких наслідків. 

Епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення 

відповідної території за короткий проміжок часу. 

Епізоотія - широке поширення заразної хвороби тварин за короткий 

проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю 

хворобу на відповідній території; 

Епіфітотія - широке поширення на території однієї або кількох 

адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно 

перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній 

території; 

Згідно ст. 5 КЦЗУ надзвичайні ситуації класифікуються за характером 

походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних 

збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру – це наслідок транспортних 

аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з 

викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних 

речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних 

мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, 

дамбах тощо.  

Надзвичайні ситуації природного характеру – це наслідки небезпечних 

геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, 

деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, 

інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового 

ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни 

стану водних ресурсів та біосфери тощо.  

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру – це ситуації, 

пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного 

спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний 

напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних установок і 

матеріалів, систем зв’язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж 

повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення 
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суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення 

зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.  

Надзвичайні ситуації воєнного характеру – це ситуації, пов’язані з 

наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів 

ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення 

внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ 

радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, 

сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та 

інженерних комунікацій.  

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, 

обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, 

визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

Надзвичайна ситуація державного рівня – це надзвичайна ситуація, яка 

розвивається на території двох та більше областей або загрожує 

транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні 

матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості 

окремої області. 

Надзвичайна ситуація регіонального рівня – це надзвичайна ситуація, яка 

розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст 

обласного значення) або загрожує перенесенням на територію суміжної області, 

а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в 

обсягах, що перевищують власні можливості окремого району. 

Надзвичайні ситуації місцевого рівня – це надзвичайна ситуація, яка 

виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням 

самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, 

інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і 

технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта. До 

місцевого рівня також належать всі НС, які виникають на об’єктах житлово-

комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків 

потенційно-небезпечних об’єктів. 

Надзвичайна ситуація об’єктового рівня – це НС, яка не підпадає під 

зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об’єкта 

або на самому об’єкті, її наслідки не виходять за межі об’єкта або його 

санітарно-захисної зони. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідація їх наслідків, максимальне 

зниження масштабів втрат та збитків перетворилося на загальнодержавну 

проблему і є одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади та 

управління всіх рівнів. 



23 
 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, 

обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, 

визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

 

ІІ. Основні принципи та способи цивільного захисту 

 

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 

1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян 

на захист життя, здоров’я та власності; 

2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 

4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, 

статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 

аварійно-рятувальних служб; 

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 

інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів 

цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту; 

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного 

захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

До основних способів захисту населення від НС відносять: 

- завчасне інформування та оповіщення населення про загрозу або 

виникнення НС ( створення та підтримка в постійній готовності систем 

локального та загальнодержавного оповіщення); 
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- створення і підтримка в постійній готовності систем спостереження та 

контролю (організація збору, аналіз інформації про стан навколишнього 

середовища, забруднення харчових продуктів, фуражу, води тощо); 

- укриття в захисних спорудах (створення фонду захисних споруд та 

підтримання їх в готовності до використання за призначенням); 

- евакуаційні заходи; 

- інженерний захист територій (полягає в розробці генеральних планів та 

раціональному розміщенню об'єктів підвищеної небезпеки, організація та 

будівництво протипаводкових, протизсувних, протилавинних та інших 

інженерних споруд спеціального призначення); 

- радіаційний і хімічний захист; 

- медичний захист (заходи запобігання чи зменшення ступеня ураження 

людей, своєчасне надання медичної допомоги постраждалим від НС), 

біологічний захист (виявлення й завчасна оцінки обстановки, факторів 

ураження та своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів 

захисту), психологічний захист населення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

До основних способів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характерів 

відносять завчасне інформування та оповіщення населення про загрозу або 

виникнення НС; укриття в захисних спорудах; евакуаційні заходи; 

медичний, біологічний, психологічний захист; радіаційний, хімічний та 

біологічний захист. 

 

 

ІІІ. ОПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Цивільний захист забезпечується суб’єктами, уповноваженими захищати 

населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з 

вимогами КЦЗУ - у мирний час, а також в особливий період - у межах реалізації 

заходів держави щодо оборони України. 

Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту у межах своїх повноважень здійснюють: 

1) Рада національної безпеки і оборони України; 

2) Кабінет Міністрів України. 

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-

екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і 

реагуванням на надзвичайні ситуації: 

1) Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
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2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською 

та Севастопольською міськими державними адміністраціями утворюються 

регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; 

3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами 

міських рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються 

комісії з питань надзвичайних ситуацій. 

Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її 

наслідків на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях 

утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у 

своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного 

захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення. 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

забезпечується шляхом: 

1) функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих 

автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових 

систем оповіщення; 

2) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального 

користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих 

телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів 

господарювання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а 

також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення 

і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) 

інформації; 

3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

4) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення; 

5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення; 

6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового 

перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту. 

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних 

пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання. 
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Оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити 

підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем 

централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для 

автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості про 

надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх 

класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи та методи 

захисту від них. 

Органи управління цивільного захисту зобов’язані надавати населенню 

через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію, 

зазначену в частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань 

цивільного захисту, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху 

формі. 

Інформація має містити дані про суб’єкт, який її надає, та сферу його 

діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на 

людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування 

населення у разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід 

дотримуватися. 

 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у 

своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного 

захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення. 

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних 

пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання. 

 

 

ВИСНОВОК З ТЕМИ 

 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 
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Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, 

обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, 

визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

До основних способів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характерів 

відносять завчасне інформування та оповіщення населення про загрозу або 

виникнення НС; укриття в захисних спорудах; евакуаційні заходи; 

медичний, біологічний, психологічний захист; радіаційний, хімічний та 

біологічний захист. 

Цивільний захист забезпечується суб’єктами, уповноваженими захищати 

населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з 

вимогами КЦЗУ - у мирний час, а також в особливий період - у межах реалізації 

заходів держави щодо оборони України. 

Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту у межах своїх повноважень здійснюють: 

1) Рада національної безпеки і оборони України; 

2) Кабінет Міністрів України. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються та характеризуються види надзвичайних 

ситуацій, їх рівні та специфічні способи захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій.  

При підготовці теми, магістрам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: основні способи захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного 

характерів та коло суб’єктів, які уповноважені захищати населення, території, 

навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами КЦЗУ - у мирний 

час, а також в особливий період - у межах реалізації заходів держави щодо 

оборони України, . 

Для вдалого засвоєння цієї теми, магістрам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кафедри ТСП. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених . 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТТЕЕММАА  №№  33..  ЗЗААХХИИССТТ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ІІ  ТТЕЕРРИИТТООРРІІЙЙ  ВВІІДД  ННААДДЗЗВВИИЧЧААЙЙННИИХХ  

ССИИТТУУААЦЦІІЙЙ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові. 

2. Укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні 

заходи. 

3. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист. 

4. Медичний, біологічний і психологічний захист населення. 
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15. Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту населення: навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. 

Станіславчук. – К.: Кондор, 2011. – 458 с. 

16. Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний 

посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 208 с. 

17. Основи охорони праці: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, 

О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с. 
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М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 

Ознайомити магістрів з завданнями єдиної державної системи цивільного 

захисту та її складовими; визначенням захисних споруд цивільного захисту, 

порядком здійснення заходів з евакуації; основними положеннями інженерного, 

радіаційного і хімічного захисту; загальними положеннями медичного, 

біологічного і психологічного захисту населення. 

Отримані знання сприятимуть набуттю навичок визначати необхідність, 

обсяги та напрямки забезпечення виконання комплексу робіт з попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків; 

підвищенню ефективності виконання функцій, обов’язків і повноважень із 

забезпечення безпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в 

службовому колективі; набуттю вміння здійснювати ідентифікацію, 

дослідження передумов виникнення й розвитку надзвичайних ситуацій та 

забезпечення координації зусиль службового колективу в попередженні 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; розумінню місця, 

ролі та можливих обсягів планування й проведення превентивних та 

оперативних (аварійних) заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

 

ВСТУП 

 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - комплекс правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та 

природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її 

можливих наслідків; 
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І. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ 

СКЛАДОВІ 

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається 

з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

Основними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є: 

1) забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих 

їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації; 

2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

4) виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання 

надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, 

установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат; 

5) опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання 

інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

6) прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, 

матеріальних та фінансових ресурсах; 

7) створення, раціональне збереження і використання резерву 

матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації; 

8) оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і 

вжиті заходи; 

9) захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

11) пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 

виникнення; 

12) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого 

населення; 

13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали 

безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій; 

14) інші завдання, визначені законом. 
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Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту 

Єдина державна система залежно від масштабів і особливостей 

надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах: 

1) повсякденного функціонування; 

2) підвищеної готовності; 

3) надзвичайної ситуації; 

4) надзвичайного стану. 

Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-

промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, 

гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності 

епідемій, епізоотій, епіфітотій. 

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для 

єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково 

для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим 

підвищеної готовності. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для 

єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково 

для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим 

надзвичайної ситуації. 

Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного 

захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем 

тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим 

надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим 

надзвичайного стану". 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШРГО ПИТАННЯ 

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається 

з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

Єдина державна система залежно від масштабів і особливостей 

надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах: 

1) повсякденного функціонування; 

2) підвищеної готовності; 

3) надзвичайної ситуації; 

4) надзвичайного стану. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14


32 
 

ІІ. УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ТА ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ. 

 

Захисні споруди цивільного захисту – це інженерні споруди, призначені 

для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають 

внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. 

До захисних споруд цивільного захисту належать: 

1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 

певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 

факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) 

дій та терористичних актів; 

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в 

якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого 

опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості; 

3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна 

споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту 

людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають 

внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в 

особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття. 

Споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що 

може бути використана за основним функціональним призначенням і для 

захисту населення. 

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або 

підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від 

небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження 

в особливий період. 

Укриттю підлягають: 

1) у сховищах: 

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у 

зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою 

діяльність в особливий період; 

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і 

працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких 

станцій (установок); 

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та 

розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, 

а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які 

забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного 

захисту; 



33 
 

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони 

здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у 

безпечне місце; 

2) у протирадіаційних укриттях: 

а) працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої 

категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих 

значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у 

воєнний час; 

б) працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах 

можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення 

навколо атомних електростанцій; 

в) населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших 

населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп 

цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань; 

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони 

здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, 

віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених 

до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров’я, які 

продовжують свою діяльність у воєнний час; 

3) у швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту, 

найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення - населення міст, 

віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне 

місце, а також інших населених пунктів. 

Захисні споруди цивільного захисту можуть використовуватися у мирний 

час для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Захисні споруди цивільного захисту державної та комунальної власності 

не підлягають приватизації (відчуженню). 

Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для 

задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням 

цільового призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній 

готовності до використання за призначенням, а саме: 

1) в яких розташовані пункти управління; 

2) призначених для укриття працівників суб’єктів господарювання, що 

мають об’єкти підвищеної небезпеки; 

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та 

призначених для укриття населення під час радіаційних аварій. 

Контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до 

використання за призначенням забезпечує центральний орган виконавчої влади, 

який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, 

спільно з відповідними органами та підрозділами цивільного захисту, 

місцевими державними адміністраціями. 

Заходи з евакуації 
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Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 

1) обов’язкова; 

2) загальна або часткова; 

3) тимчасова або безповоротна. 

Рішення про проведення евакуації приймають: 

1) на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 

2) на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 

3) на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі 

державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування; 

4) на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання. 

У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, 

яке може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймається 

місцевими державними адміністраціями на підставі висновку санітарно-

епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження 

на населення або за інформацією суб’єктів господарювання, які експлуатують 

ядерні установки, про випадки порушень у їх роботі. 

У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, а в разі його відсутності - керівник аварійно-рятувальної 

служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти 

рішення про проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження. 

Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 

1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 

2) катастрофічного затоплення місцевості; 

3) масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших 

геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні 

райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий 

період). 

Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 

1) можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 

2) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням 

проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд. 

Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за 

віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні 

самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, а також 
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осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. 

Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за 

рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті. 

Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

1) утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації; 

2) планування евакуації; 

3) визначення безпечних районів, придатних для розміщення 

евакуйованого населення та майна; 

4) організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і 

населення про початок евакуації; 

5) організації управління евакуацією; 

6) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення; 

7) навчання населення діям під час проведення евакуації. 

За рішенням органів, зазначених у частині третій цієї статті (крім 

керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної 

частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових 

дій залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби 

суб’єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю 

населення - усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та 

громадян. 

У разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на 

території іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади 

проводять їх евакуацію. 

Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, 

за наявності часу на її проведення. 

Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів України. 

Планування заходів з евакуації здійснюється відповідно до методики, що 

затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

До захисних споруд цивільного захисту належать: 

1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 

певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 

факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) 

дій та терористичних актів; 

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в 

якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого 

опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості; 



36 
 

3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна 

споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту 

людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають 

внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в 

особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття. 

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 

1) обов’язкова; 

2) загальна або часткова; 

3) тимчасова або безповоротна. 

 

ІІІ. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, РАДІАЦІЙНИЙ І 

ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ 

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ 

 

Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів 

господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час 

воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в 

особливий період. 

Інженерний захист територій включає: 

1) проведення районування територій за наявністю потенційно 

небезпечних об’єктів і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та 

метеорологічних явищ і процесів, а також ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з ними; 

2) віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту та віднесення 

суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту; 

3) розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту до відповідних видів містобудівної і проектної документації 

та реалізація їх під час будівництва і експлуатації; 

4) урахування можливих проявів небезпечних геологічних, 

гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків 

аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів і ведення 

містобудування; 
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5) розміщення об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням наслідків 

аварій, що можуть статися на таких об’єктах; 

6) розроблення і здійснення заходів щодо безаварійного функціонування 

об’єктів підвищеної небезпеки; 

7) будівництво споруд, будівель, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності; 

8) будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 

протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 

призначення, їх утримання у функціональному стані; 

9) обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; 

10) інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що 

склалася. 

Здійснення заходів інженерного захисту територій покладається на 

суб’єктів забезпечення цивільного захисту. 

За результатами визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

внаслідок небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ 

і процесів, а також на об’єктах підвищеної небезпеки центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, веде Державний реєстр небезпечних територій у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Розроблення містобудівної документації та проектування об’єктів, що 

належать суб’єктам господарювання і можуть спричинити виникнення 

надзвичайних ситуацій та вплинути на стан захисту населення і територій, 

здійснюються з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту. 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій включає: 

1) виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки; 

2) організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю; 

3) розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту; 

4) використання засобів колективного захисту; 

5) використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та 

хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю аварійно-

рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами 

цивільного захисту, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт, гасінні пожеж в осередках ураження радіаційно і 

хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке проживає у зонах небезпечного 

забруднення; 

6) проведення йодної профілактики рятувальників, які залучаються до 

ліквідації радіаційної аварії, персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та 

населення, яке проживає в зонах можливого забруднення, радіоактивними 

ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню щитоподібної залози; 
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7) надання населенню можливості придбання в особисте користування 

засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного та хімічного 

контролю; 

8) проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки 

одягу, майна і транспорту; 

9) розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень 

щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки; 

10) інші заходи радіаційного і хімічного захисту залежно від ситуації, що 

склалася. 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій забезпечується: 

1) визначенням суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця 

для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, 

майна і транспорту; 

2) завчасним накопиченням і підтриманням у готовності: 

а) засобів колективного та індивідуального захисту; 

б) приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю; 

в) засобів фармакологічного протирадіаційного захисту для йодної 

профілактики населення, рятувальників та персоналу радіаційно небезпечних 

об’єктів радіоактивними ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню 

щитоподібної залози. 

Здійснення заходів радіаційного і хімічного захисту та його забезпечення 

покладається на суб’єктів забезпечення цивільного захисту. 

Порядок забезпечення населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів 

господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час 

воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в 

особливий період. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту – це комплекс інженерно-

технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що 

може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також 

створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів 

господарювання і територій в особливий період. 
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IV. МЕДИЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення включає: 

1) надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних 

ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, проведення 

їх медико-психологічної реабілітації. Медична допомога населенню 

забезпечується службою медицини катастроф, керівництво якою здійснює 

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

2) планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я 

незалежно від форми власності; 

3) своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та 

своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходів; 

4) контроль за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої 

сировини, питної води та джерелами водопостачання; 

5) завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань; 

6) утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості 

додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення 

додаткових закладів охорони здоров’я; 

7) накопичення медичного та спеціального майна і техніки; 

8) підготовку та перепідготовку медичних працівників з надання 

екстреної медичної допомоги; 

9) навчання населення способам надання домедичної допомоги та 

правилам дотримання особистої гігієни; 

10) здійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на 

здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного 

середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і 

поширення інфекційних захворювань; 

11) проведення моніторингу стану навколишнього природного 

середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації; 

12) санітарну охорону територій та суб’єктів господарювання в зоні 

надзвичайної ситуації; 

13) здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, 

залежно від ситуації, що склалася. 

Для проведення медико-психологічної реабілітації осіб, зазначених у 

пункті 1 частини першої цієї статті, при санаторно-курортних закладах 

незалежно від форми власності утворюються центри медико-психологічної 

реабілітації. Перелік санаторно-курортних закладів, в яких утворюються центри 

медико-психологічної реабілітації, затверджується спільним актом 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, та центрального органу 
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виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту. 

Біологічний захист населення, тварин і рослин включає: 

1) своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, 

його локалізацію і ліквідацію; 

2) прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, 

розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, 

протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів; 

3) проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики 

біологічного зараження населення; 

4) своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного 

захисту; 

5) запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та 

карантину; 

6) здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження 

суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення; 

7) надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними 

патогенними агентами; 

8) інші заходи біологічного захисту залежно від ситуації, що склалася. 

Біологічний захист населення, тварин і рослин додатково включає 

встановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного 

режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони 

здоров’я та населенням. 

Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення 

та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і включають: 

1) планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; 

2) своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в 

Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів 

впливу на особистість; 

3) виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють 

виникненню соціально-психологічної напруженості; 

4) використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації 

негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; 

5) здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, 

що склалася. 

Організація та здійснення заходів психологічного захисту населення 

покладаються на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 

Медичний захист населення включає заходи запобігання чи зменшення 

ступеня ураження людей, своєчасне надання медичної допомоги постраждалим 

від надзвичайних ситуацій. 

Біологічний захист полягає у виявленні та завчасній оцінці обстановки, 

факторів ураження та своєчасному використанні колективних та 

індивідуальних засобів захисту. 

Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення 

та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

ВИСНОВОК З ТЕМИ 

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається 

з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

Єдина державна система залежно від масштабів і особливостей 

надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах: 

1) повсякденного функціонування; 

2) підвищеної готовності; 

3) надзвичайної ситуації; 

4) надзвичайного стану. 

Захисні споруди цивільного захисту – це інженерні споруди, призначені 

для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають 

внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. 

До захисних споруд цивільного захисту належать: 

1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 

певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 

факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) 

дій та терористичних актів; 

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в 

якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого 

опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості; 

3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна 

споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту 

людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають 

внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в 

особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття. 

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 
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життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 

1) обов’язкова; 

2) загальна або часткова; 

3) тимчасова або безповоротна. 

Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів 

господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час 

воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в 

особливий період. 

Медичний захист населення включає заходи запобігання чи зменшення 

ступеня ураження людей, своєчасне надання медичної допомоги постраждалим 

від надзвичайних ситуацій. 

Біологічний захист полягає у виявленні та завчасній оцінці обстановки, 

факторів ураження та своєчасному використанні колективних та 

індивідуальних засобів захисту. 

Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення 

та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються питання функціонування єдиної державної 

системи цивільного захисту, яка складається з функціональних і територіальних 

підсистем та їх ланок.  

При підготовці теми, магістрам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: основні режими єдиної державної системи 

цивільного захисту, поняття та характерні ознаки захисних споруд цивільного 

захисту та окремі види евакуації в залежності від рівня надзвичайної ситуації. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, магістрам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кафедри ТСП. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених . 
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Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
 

 

ТТЕЕММАА  №№  44..  РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА 

ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації. 

2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 

3. Соціальний захист постраждалих. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Ознайомити магістрів з порядком організації робіт з реагування на 

надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, а також заходами соціального 

захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації. 

Отримані знання сприятимуть набуттю навичок визначати необхідність, 

обсяги та напрямки забезпечення виконання комплексу робіт з попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків; 

підвищенню ефективності виконання функцій, обов’язків і повноважень із 

забезпечення безпеки на робочому місці, на місцях несення служби, в 

службовому колективі; набуттю вміння здійснювати ідентифікацію, 

дослідження передумов виникнення й розвитку надзвичайних ситуацій та 

забезпечення координації зусиль службового колективу в попередженні 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; розумінню місця, 

ролі та можливих обсягів планування й проведення превентивних та 

оперативних (аварійних) заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

 

ВСТУП 

В Україні щороку виникають тисячі надзвичайно складних ситуацій 

природного й техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість 

людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Сьогоднішня 

ситуація в Україні щодо небезпечних природних явищ, аварій і катастроф 

характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і 

особливо техногенних надзвичайних ситуацій, складність цих наслідків 

змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, 

суспільству та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку 

економіки країни. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ 

СИТУАЦІЇ. 

Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків - 

скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що здійснюються 

відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах 
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конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу 

небезпечних факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, 

локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її 

наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння 

шкоди території, навколишньому природному середовищу або майну. 

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також 

організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій: 

1) використовуються пункти управління та центри управління в 

надзвичайних ситуаціях; 

2) утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

3) призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

4) утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

5) визначається потреба у силах цивільного захисту; 

6) залучаються сили цивільного захисту до ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Загальне керівництво організацією та проведенням заходів і робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлювальних робіт здійснює 

залежно від рівня та характеру походження надзвичайної ситуації Кабінет 

Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні 

органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання, на адміністративній території або 

території яких сталася надзвичайна ситуація. 

Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного 

захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

господарювання використовується державна система пунктів управління. 

Перелік та кількість засобів управління, якими обладнуються пункти 

управління, порядок їх використання визначаються органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, яким вони належать, залежно від 

завдань, що вирішуються на такому пункті управління. 

Для управління у режимі повсякденного функціонування суб’єктами 

забезпечення цивільного захисту, координації дій органів управління та сил 

цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення 

функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації 
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про обстановку в районах надзвичайних ситуацій у системі центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту, функціонує державний центр управління в 

надзвичайних ситуаціях. 

На регіональному рівні у системі центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, функціонують центри управління в надзвичайних ситуаціях. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідні центри управління в 

надзвичайних ситуаціях безпосередньо взаємодіють із штабом з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації у разі його утворення і забезпечують його 

роботу. Розпорядження і вказівки керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації для персоналу таких центрів управління в надзвичайних 

ситуаціях обов’язкові для виконання. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів управління в 

надзвичайних ситуаціях залучаються представники заінтересованих органів 

державної влади. 

Порядок діяльності центрів управління в надзвичайних ситуаціях 

визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається 

для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими 

невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації призначається: 

1) Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації 

державного рівня - Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр чи 

керівник одного з центральних органів виконавчої влади або його перший 

заступник (заступник); 

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення 

надзвичайної ситуації регіонального рівня - перший заступник або один із 

заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови 

обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій; 

3) районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної 

адміністрації; 

4) виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого рівня - один із заступників міського голови; 

5) сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації 

об’єктового рівня - сільський, селищний голова; 

6) керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної 

ситуації відповідного об’єктового рівня - керівник або один із керівників 

суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків. 



47 
 

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил 

цивільного захисту або оперативної групи (представник центру управління в 

надзвичайних ситуаціях), який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. 

Якщо надзвичайна ситуація трапилася на потенційно небезпечному об’єкті або 

об’єкті підвищеної небезпеки, до прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації його обов’язки виконує диспетчер об’єкта або особа 

старшого інженерно-технічного персоналу, яка перебуває на зміні. 

У разі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка за характером та 

наслідками не потребує спеціального призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, обов’язки такого керівника забезпечує 

керівник аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків цієї 

надзвичайної ситуації. 

На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі 

аварійно-рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків. 

Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення 

щодо: 

1) здійснення заходів з евакуації; 

2) зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні 

надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони; 

3) залучення в установленому порядку до проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, 

іншого майна суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної 

ситуації, аварійно-рятувальних служб, а також громадян за їх згодою; 

4) зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо 

виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб, 

які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

5) інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

та забезпечення безпеки постраждалих. 

Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

оформляється розпорядженням. Підготовка розпоряджень керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому 

порядку після підписання та доведення до виконавців здійснюється штабом з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими для виконання всіма 

суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а 

також громадянами і суб’єктами господарювання, розташованими у зоні 

надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники 

аварійно-рятувальних служб мають право на повну та достовірну інформацію 
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про надзвичайну ситуацію для організації робіт з ліквідації її наслідків і 

зобов’язані інформувати відповідні органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування про вжиті ними заходи. 

Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації подає органові, що його призначив, 

звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації несе 

персональну відповідальність за управління аварійно-рятувальними та іншими 

невідкладними роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим 

органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення та ліквідацію штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

здійснює його начальник, який призначається керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять 

працівники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 

керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, представники або експерти відповідних центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). 

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортається і працює, 

як правило, у районі виникнення надзвичайної ситуації. 

На період функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації відповідні центри управління в надзвичайних ситуаціях безпосередньо 

взаємодіють з ним і забезпечують його роботу. 

Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ведеться оперативно-

технічна документація, пов’язана з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, 

та складається звіт про роботу залучених аварійно-рятувальних служб, який є 

складовою матеріалів з розслідування цієї надзвичайної ситуації. 

Завдання, функції та порядок діяльності штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, види та зразки оперативно-технічної і звітної 

документації встановлюються центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, за погодженням із заінтересованими центральними органами 

виконавчої влади. 

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, 
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планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, а також планами локалізації і ліквідації 

наслідків аварії. 

Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи 

управління, яким підпорядковані такі сили, на підставі звернень органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, 

на території яких виникла надзвичайна ситуація, або керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня. 

У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем 

підпорядковуються органам управління відповідних територіальних підсистем. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх 

наслідків – це скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що 

здійснюються відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, 

уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і 

полягають в організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

припинення дії або впливу небезпечних факторів, викликаних нею, рятування 

населення і майна, локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації 

або мінімізації її наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю 

населення, заподіяння шкоди території, навколишньому природному 

середовищу або майну. 

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також 

організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій: 1) використовуються пункти управління та 

центри управління в надзвичайних ситуаціях; 2) утворюються спеціальні 

комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 3) призначаються 

керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 4) утворюються 

штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 5) визначається потреба у 

силах цивільного захисту; 6) залучаються сили цивільного захисту до ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

 

ІІ. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу 

заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які 

здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я 

людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації. 

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації залежно від 

прогнозованих наслідків та можливого рівня надзвичайної ситуації за рішенням 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в Україні 
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або у межах конкретної її території тимчасово вводиться режим підвищеної 

готовності. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації з тяжкими наслідками за 

рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в 

Україні або у межах конкретної її території тимчасово вводиться режим 

надзвичайної ситуації. 

Умови і порядок введення режимів підвищеної готовності та 

надзвичайної ситуації, завдання та порядок взаємодії суб’єктів забезпечення 

цивільного захисту щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у зазначених режимах визначаються Положенням про єдину державну 

систему цивільного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється безоплатно. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

включає: 

1) організацію та управління аварійно-рятувальними та іншими 

невідкладними роботами; 

2) розвідку районів, зон, ділянок, об’єктів проведення робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації; 

3) визначення та локалізацію зони надзвичайної ситуації; 

4) виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактивного, 

хімічного забруднення чи біологічного зараження (крім районів бойових дій); 

5) прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та 

масштабів можливих наслідків; 

6) ліквідацію або мінімізацію впливу небезпечних чинників, які виникли 

внаслідок надзвичайної ситуації; 

7) пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної медичної 

допомоги і транспортування до закладів охорони здоров’я; 

8) евакуацію або відселення постраждалих; 

9) виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів; 

10) санітарну обробку населення та спеціальну обробку одягу, техніки, 

обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали 

радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження; 

11) надання медичної допомоги постраждалим, здійснення санітарно-

протиепідемічних заходів, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в районі виникнення надзвичайної ситуації та місцях 

тимчасового розміщення постраждалих; 

12) запровадження обмежувальних заходів, обсервації та карантину; 

13) надання психологічної та матеріальної допомоги постраждалим, 

проведення їх медико-психологічної реабілітації; 

14) забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної ситуації; 
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15) проведення першочергового ремонту та відновлення роботи 

пошкоджених об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту і зв’язку; 

16) здійснення заходів соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій; 

17) проведення інших робіт та заходів залежно від характеру та виду 

надзвичайної ситуації. 

Авіаційний пошук і рятування постраждалих внаслідок аварії 

(катастрофи) повітряного судна здійснюється суб’єктами забезпечення 

цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація пошуку та 

рятування таких постраждалих покладається на центральний орган виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно 

до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими 

нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які 

затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж 

проводяться в максимально стислі строки, безперервно до їх повного 

завершення, з найбільш повним використанням можливостей сил і засобів, 

неухильним дотриманням вимог встановлених режимів робіт та правил 

безпеки. 

Матеріальні збитки, завдані внаслідок пошкодження майна під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, органами управління та силами цивільного 

захисту не відшкодовуються. 

Транспортні засоби аварійно-рятувальних служб, які мають кольорово-

графічні позначення встановленого зразка, спеціальні звукові та світлові 

сигнали, під час прямування до зони надзвичайної ситуації мають право 

безперешкодного проїзду, позачергового придбання пального та мастильних 

матеріалів. 

Пересування автомобільними дорогами великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів до місця проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та у 

зворотному напрямку здійснюється на підставі дозволу відповідного підрозділу 

Міністерства внутрішніх справ України, що видається невідкладно, протягом 

однієї години, згідно з поданою заявкою, без проведення додаткових процедур 

погодження. 

Гасіння пожеж здійснюється безоплатно. 

У пожежно-рятувальних частинах і підрозділах встановлюється 

цілодобове чергування у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту. 
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Пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають для гасіння будь-яких 

пожеж, за винятком пожеж на підземних спорудах (крім діючих станцій 

метрополітену). 

Організацію гасіння пожежі та керівництво силами, які залучаються для 

цього, здійснює керівник гасіння пожежі. Керівництво гасінням пожежі 

здійснює старша за посадою особа центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, яка прибула до місця пожежі. Усі пожежно-рятувальні підрозділи і 

частини, що залучаються до гасіння пожежі, підпорядковуються керівникові 

гасіння пожежі. 

Організація гасіння пожеж на підземних спорудах здійснюється у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, а на територіях державного лісового фонду - центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері лісового та мисливського господарства. 

Під час гасіння пожежі працівник пожежно-рятувального підрозділу має 

право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших 

приміщень, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на 

рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідацію пожежі. 

Для гасіння пожежі Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування і суб’єкти 

господарювання на вимогу керівника гасіння пожежі зобов’язані надавати 

безоплатно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, пально-

мастильні матеріали, обладнання, засоби зв’язку, а під час пожежі, що триває 

понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, 

залучених до гасіння пожежі. 

Організація та порядок гасіння пожежі, обов’язки і права осіб, які 

виконують завдання щодо гасіння пожежі, встановлюються Статутом дій у 

надзвичайних ситуаціях щодо гасіння пожеж, що затверджується центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту. 

Життєзабезпечення постраждалих 

Заходи життєзабезпечення постраждалих здійснюються під час 

надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 

внаслідок таких дій. 

Життєзабезпечення постраждалих полягає у створенні і підтриманні 

умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров’я населення в 

зонах надзвичайних ситуацій, на маршрутах евакуації і в місцях розміщення 

евакуйованого населення, за встановленими нормами і нормативами та включає 

забезпечення населення водою, продуктами харчування, предметами першої 

необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного 

призначення, лікарськими засобами та комунально-побутовими послугами, а 

також транспортне та інформаційне забезпечення. 
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Організація життєзабезпечення постраждалих покладається: 

1) в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

2) в областях, містах Києві та Севастополі - на обласні, Київську та 

Севастопольську міські державні адміністрації; 

3) у районах - на районні державні адміністрації; 

4) у містах (крім міст Києва та Севастополя), селищах та селах - на органи 

місцевого самоврядування. 

Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт за 

наслідками надзвичайних ситуацій покладаються на відповідні центральні 

органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівників суб’єктів 

господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація. 

До проведення відновлювальних робіт за рішеннями органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування залучаються підпорядковані їм сили 

цивільного захисту, місцеве населення. 

Відновлювальні роботи проводяться за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, інших джерел. Рішення про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються Кабінетом 

Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання відповідно до рівня надзвичайної 

ситуації. 

Загальні обсяги фінансування, що виділяються для проведення 

відновлювальних робіт, визначаються відповідно до проектно-кошторисної 

документації або зведених кошторисних розрахунків на проведення таких 

робіт, які готуються в установленому порядку. 

З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру державного рівня та їх наслідків може проводитися цільова 

мобілізація у порядку, визначеномуЗаконом України "Про правовий режим 

надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації полягає в 

проведенні комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і 

спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та 

збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації. 

Життєзабезпечення постраждалих полягає в створенні і підтриманні 

умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров’я населення в 

зонах надзвичайних ситуацій, на маршрутах евакуації і в місцях розміщення 

евакуйованого населення, за встановленими нормами і нормативами та включає 

забезпечення населення водою, продуктами харчування, предметами першої 

необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
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призначення, лікарськими засобами та комунально-побутовими послугами, а 

також транспортне та інформаційне забезпечення. 

 

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАЛИХ 

 

Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації - це особа, якій заподіяно 

моральну, фізичну або матеріальну шкоду внаслідок надзвичайної ситуації або 

проведення робіт з ліквідації її наслідків. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають: 

1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); 

2) забезпечення житлом; 

3) надання медичної та психологічної допомоги; 

4) надання гуманітарної допомоги; 

5) надання інших видів допомоги. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим здійснюються за рахунок: 

1) коштів державного та місцевих бюджетів; 

2) коштів суб’єктів господарювання або фізичних осіб, винних у 

виникненні надзвичайних ситуацій; 

3) коштів за договорами добровільного страхування, укладеними 

відповідно до законодавства про страхування; 

4) добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

5) інших не заборонених законодавством джерел. 

Надання невідкладної допомоги постраждалим може здійснюватися за 

рахунок коштів резервних фондів державного та місцевих бюджетів відповідно 

до рівня надзвичайної ситуації, а також матеріальних резервів для запобігання 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним для 

проживання внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання шляхом: 

1) надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового 

проживання; 

2) позачергового надання житла, збудованого за замовленням місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання; 

3) будівництва житлових будинків для постраждалих; 

4) закупівлі квартир або житлових будинків. 

Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для 

постраждалих, які проживали в будинках державного або комунального 

житлового фонду, здійснюється за рахунок державних коштів, виділених на 
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зазначені цілі, з урахуванням площі жилих (нежилих) приміщень та кількості 

кімнат, якими володів постраждалий. 

Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для 

постраждалих, які проживали у приватному житловому фонді, здійснюється за 

рахунок державних коштів, які виділяються на зазначені цілі, за вирахуванням 

коштів, отриманих постраждалим за страхування будинку, якщо будинок був 

застрахований. 

Постраждалі, які проживали у приватному житловому фонді, мають право 

на власне будівництво житлового будинку на умовах фінансування, зазначених 

у частині третій цієї статті, з одержанням для цього земельних ділянок. 

Придбання шляхом централізованої закупівлі житлового будинку чи 

квартири для постраждалого здійснюється за бажанням одержувача. 

Закупівля житлових будинків чи квартир для постраждалих може 

здійснюватися у населеному пункті, де він проживав, або за їх згодою у будь-

якому населеному пункті України. 

Якщо будівництво або закупівля квартири (житлового будинку) для 

постраждалих здійснюється місцевими державними адміністраціями та 

органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, грошова 

компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок) не 

виплачується. 

Постраждалі, яким виплачено грошову компенсацію за зруйновану або 

пошкоджену квартиру (житловий будинок), житлом за рахунок держави не 

забезпечуються. 

Забезпечення житлом постраждалого або виплата грошової компенсації за 

рахунок держави здійснюється за умови добровільної передачі постраждалим 

зруйнованого або пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації житла 

місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, 

суб’єктам господарювання. 

Розмір грошової компенсації за зруйновану або пошкоджену квартиру 

(житловий будинок) визначається за показниками опосередкованої вартості 

спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження такого 

майна. 

Постраждалі під час надзвичайних ситуацій мають право на надання їм 

безоплатної медичної допомоги. 

Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, за висновками 

медико-соціальних експертних комісій забезпечуються психологічною 

реабілітацією. 

Медико-психологічна реабілітація - комплекс лікувально-

профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на 

відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, 

соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), 

осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення 
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надзвичайної ситуації, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної 

ситуації, передусім неповнолітніх осіб. 

Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, мають право на 

отримання безоплатної психологічної допомоги. 

Громадяни України, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій за 

межами території України, мають право на відшкодування завданої їм шкоди 

відповідно до угод про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, укладених між Кабінетом 

Міністрів України та урядами інших держав. 

Постраждалим, які евакуюються, відселяються на нове місце проживання 

у зв’язку з надзвичайними ситуаціями, надаються такі компенсації та пільги: 

1) оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, 

водним або автомобільним видами транспорту (крім випадків, коли транспортні 

засоби надаються безоплатно); 

2) одержання безвідсоткової позики на господарське обзаведення у 

порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Постраждалим, які залишилися на попередньому місці проживання, 

надається грошова допомога у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом 

Міністрів України. 

За постраждалими (якщо з часу встановлення інвалідності, визначення 

моральної шкоди минуло не більше одного року) зберігається 

середньомісячний заробіток протягом строку, визначеного програмою 

реабілітації. У цей час відшкодування шкоди здійснюється на загальних 

підставах. Індексація суми відшкодування шкоди здійснюється у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації - це особа, якій 

заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду внаслідок надзвичайної 

ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають: 

1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); 

2) забезпечення житлом; 

3) надання медичної та психологічної допомоги; 

4) надання гуманітарної допомоги; 

5) надання інших видів допомоги. 

 

ВИСНОВОК З ТЕМИ 

Отже, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків – це 

скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що здійснюються 

відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах 

конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF/paran8#n8
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з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу 

небезпечних факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, 

локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її 

наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння 

шкоди території, навколишньому природному середовищу або майну. 

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також 

організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій: 1) використовуються пункти управління та 

центри управління в надзвичайних ситуаціях; 2) утворюються спеціальні 

комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 3) призначаються 

керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 4) утворюються 

штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 5) визначається потреба у 

силах цивільного захисту; 6) залучаються сили цивільного захисту до ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації полягає в проведенні 

комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, 

які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я 

людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації. 

Життєзабезпечення постраждалих полягає в створенні і підтриманні 

умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров’я населення в 

зонах надзвичайних ситуацій, на маршрутах евакуації і в місцях розміщення 

евакуйованого населення, за встановленими нормами і нормативами та включає 

забезпечення населення водою, продуктами харчування, предметами першої 

необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного 

призначення, лікарськими засобами та комунально-побутовими послугами, а 

також транспортне та інформаційне забезпечення. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають: 

1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); 

2) забезпечення житлом; 

3) надання медичної та психологічної допомоги; 

4) надання гуманітарної допомоги; 

5) надання інших видів допомоги. 
 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються питання реагування на надзвичайні ситуації 

та процедура ліквідації їх наслідків.  

При підготовці теми, магістрам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: основні аспекти процесу ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, перелік заходів соціального захисту та відшкодування 
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матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації та процесс 

координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

органів управління та сил цивільного захисту. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, магістрам рекомендується звернутись не 

лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших наукових 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кафедри ТСП. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених . 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 

 

  

… 

 

 


