
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Успішне  вирішення  багатопланових  і  складних  завдань,  які  покладені  на  Цивільний  захист України,  у
значному ступеню будуть залежати від рівня підготовки населення держави до дій у складній обстановці, яка
може  скластися  внаслідок  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного,  природного,  екологічного  та
воєнного характеру.

Унаслідок вивчення тематики кожний громадянин повинен:
твердо знати індивідуальні  і  колективні засоби захисту і  уміло використовувати їх в умовах надзвичайних

ситуацій;
знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти за ними;
знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обов’язки і дії при проведенні евакозаходів;
уміло проводити рятувальні і невідкладні аварійно-відновлю-вальні роботи в осередках ураження (зараження)

і районах стихійних лих, оказувати само- і взаємодопомогу при пораненнях і ураженнях;
уміти  виготовляти  найпростіші  засоби  захисту  органів  дихання,  проводити  герметизацію  свого  житла  та

виконувати роботи з пристосування під укриття заглиблених і наземних споруд.
Завдання підготовки населення з цивільної оборони можуть бути якісно виконанні тільки тоді, коли керівники

занять  ясно  представляють  можливу  обстановку,  яка  може  скластися  на  об’єкті,  в  районі  (місті  обласного
підпорядкування) внаслідок НС і способи ліквідації їх наслідків.

Підготовка до занять включає: особисту підготовку керівника; вибір і підготовку місця проведення заняття;
підготовку засобів матеріального забезпечення; підготовку тих, кого навчають.

Відправні дані з організації і методики проведення занять керівники отримують під час навчання на обласних
(міських,  районних,  міжрайонних)  курсах  цивільної  оборони  і  на  інструкторсько-методичних  заняттях,  які
проводяться  начальниками  штабів  цивільної  оборони  та  з  надзвичайних  ситуацій  об’єктів  господарської
діяльності.

Інструкторсько-методичні заняття, в залежності від ступеню підготовленості керівників, можуть проводитися
перед кожним або одночасно з декілька занять. На них роз’яснюються особливості проведення наступних занять,
виходячи з специфіки організації і ведення цивільної оборони на даному об’єкті. 

Готуючись до заняття, керівники повинні:
уяснити тему і її зміст;
 вивчити рекомендовану програмою і іншу, що відноситься до теми, літературу;
визначити навчальні питання і час на вивчення кожного із них;
підібрати місце проведення занять;
визначити засоби матеріального забезпечення і порядок їх підготовки до заняття;
скласти план-конспект.
Особлива увага при підготовці керівники повинні приділяти визначенню навчальних питань.
План-конспект – це робочий документ керівника, який дозволяє йому твердо проводити заняття, нічого не

пропускаючи і дотримувати послідовність при вивченні матеріалу.
Докладність  викладення  у  плані-конспекті  матеріалу і  методики  проведення  заняття  залежить від  опиту і

ступеню підготовки керівника.
План-конспект затверджується начальником штабу ЦЗ та з НС суб’єкта господарської діяльності.
Досягнення цілей заняття у більшому ступеню залежить від місця проведення і матеріального забезпечення.

При недостатній забезпеченості матеріальними засобами начальник штабу ЦЗ та з НС об’єкту повинен спланувати
заняття  навчальних  груп  у  різні  строки  для  того,  щоб  кожна  із  них  була  забезпечена  всім  необхідним  для
практичного навчання. Всі засоби матеріального забезпечення повинні бути підготовлені для занять завчасно.

Кожне заняття керівник починає з докладу старшого групи про готовність до заняття,  перевірки наявності
навчаємих та готовності засобів матеріального забезпечення.

Після  цього  він  називає  тему,  навчальну ціль  (мету)  і  приступає  до  відпрацювання  навчальних  питань  у
послідовності, передбаченій план-конспектом. При необхідності керівник постановкою 2-3 контрольних питань
перевіряє ступінь освоєння раніше вивчених тем.

В ході заняття керівник повинен прививати навчаємим тверді практичні навики щодо дій в умовах аварій,
катастроф та стихійних лих, підвищувати їх психологічну підготовку.

Керівник  повинний  виховувати  у  навчаємих  готовність  переборювати  трудності  і  чутливість  страху,
витримувати  нервово-психологічні  навантаження,  які  будуть  виникати  при  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій, але при цьому необхідно суворо дотримувати заходи безпеки, особливо при проведені рятувальних і
невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Кожне заняття закінчується коротким підсумком, де керівник нагадує тему і мету заняття, позитивні сторони і
недостатки, вказує як їх ліквідувати, називає тему наступного заняття і рекомендує літературу для підготовки за
темою.

Методичні  розробки  не  слідує  приймати  за  шаблон.  Вони  мають  цілю дати  керівникам  відправні  дані  з
підготовки  і  проведення  занять.  Матеріал  методичних  розробок   необхідно  використовувати  з  урахуванням
специфіки роботи кожного суб’єкта господарської діяльності і особливостей організації і ведення ЦО на ньому,
рівня підготовки навчаємих, матеріальної забезпеченості занять та інших місцевих умов.



Т Е М А  1.

“ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, 
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБІТНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ З ЦО.”

 Навчальна ціль:
Вивчити основні положення законодавства України у сфері цивільної оборони, захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій, права та обов’язки робітників, службовців та населення з цивільної
оборони.

Вид навчальних занять – групове заняття.
Тривалість – 1 (2) години.
Метод проведення занять – бесіда, розповідь, показ.
Місце проведення заняття – клас.

Навчальні питання і орієнтовний розрахунок
навчального часу:

Передмова 2/3 хв.
1. Головні положення нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій. 25 (50)  хв. 
2. Права та обов’язки робітників, службовців та населення з цивільної оборони. 15 (35) хв.
Підсумки. 3/2 хв.

Навчальна література і посібники:

1. Закон України  “Про  Цивільну  оборону  України”,  ВРУ, № 2974-Х11, 1993р., № 555-Х1У, 1999р.,  Київ.
      2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ,  № 299, 1994 р., Київ.

 3.  Про єдину державну систему запобігання і  реагування на НС  техногенного та  природного характеру,
постанова  КМУ, 
№ 1198, 1998 р., Київ.

 4. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України,1999
р., Київ.

 5. Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на НС
техногенного та природного характеру, наказ МНС України, № 387, 1998 р., Київ.

 6 Періодичні видання МНС України, 1998-2000 рр., Київ.

Матеріальне забезпечення 
(стенди або схеми в класі):

     1. Законодавча база ЦО України.
     2. Нормативна база ЦО України.
     3. Структура ЄДС НС.
     4. Структура територіальної підсистеми ЄДС НС.
     5. Концепція захисту населення і територій від НС.
     6. Структура ЦО України.
     7. Структура ЦО суб’єкта господарської діяльності.

ПЕРЕДМОВА

    Кожен має право на захист  свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного
лиха  та  на  вимогу  гарантій  забезпечення  реалізації  цього  права  від  Кабінету  Міністрів  України,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого  самоврядування,  керівництва  підприємств,  установ  і  організацій  незалежно  від  форм
власності і підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної  оборони,  яка має своєю метою захист
населення  від  небезпечних  наслідків  аварій  і  катастроф  техногенного,  екологічного,  природного  та
воєнного характеру.

Кожна людина у випадках аварій, катастрофі стихійного лиха повинна вміти захистити себе, свою
сім’ю і надати допомогу потерпілим.

Необхідності цього вимагає саме життя, наша дійсність. Науково-технічний прогрес значно збільшив
можливості виробництва, але приніс з собою техногенну та екологічну небезпеку для людини і довкілля.

Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних природних явищ. Ось чому кожен з
нас повинен багато знати і вміти в ім’я збереження здоров’я і життя.



ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ: 

“ГОЛОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ”

Основу  нормативно-правової  бази  у  сфері  цивільної  оборони,  захисту  населення  і  територій  від
наслідків надзвичайних ситуацій складають: Закони України “Про Цивільну оборону України”, “Про
війська  цивільної  оборони”,  “Про  аварійно-рятувальні  служби”;  укази  Президента  України  “Про
Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” і про
затвердження  положення  “Про  міністерство  України  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”,   постанови Кабінету Міністрів України
про  затвердження  “Положення  про  Цивільну  оборону  України”,  “Про  єдину  державну  систему
запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру”, “Положення про управління з
питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій” та інші нормативні акти. 

У Законі “Про Цивільну оборону України” визначаються загальні засади Цивільної оборони України,
які  складають  визначення  цивільної  оборони,  систему  її  побудови,  поширення  заходів  цивільної
оборони на території України, завдання ЦО, керівництво та органи управління цивільною обороною.

Цивільна  оборона  України  є державною  системою  органів  управління,  сил  і  засобів,  що
створюється  для  організації  і  забезпечення  захисту  населення  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій
техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Систему цивільної оборони складають:
органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов’язані з безпекою і

захистом населення, попередженням, реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;
органи  повсякденного  управління  процесами  захисту  населення  у  складі  міністерств,  інших

центральних  органів  виконавчої  влади,  місцевих  державних адміністрацій,  керівництва  підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та  у  справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи;

курси та навчальні заклади підготовки і  перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної
оборони;

служби цивільної оборони;
сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;
фонди  фінансових,  медичних  та  матеріально-технічних  ресурсів,  передбачені  на  випадок

надзвичайних ситуацій;
системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.
Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а розподіл

за обсягом і відповідальністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом.
Головними завданнями Цивільної оборони України є:
запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій  техногенного походження  і  запровадження  заходів

щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;
оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та

постійне інформування його про наявну обстановку;
захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування

засобів ураження;
організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;
організація  і  проведення  рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  у  районах  лиха  і  осередках

ураження;
створення  систем  аналізу  і  прогнозування  управління,  оповіщення  і  зв’язку,  спостереження  і

контролю за  радіоактивним,  хімічним і  бактеріологічним  зараженням,  підтримання їх  готовності  до
сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів;

підготовка  і  перепідготовка  керівного  складу  цивільної  оборони,  її  органів  управління  та  сил,
навчання  населення  вмінню  застосовувати  засоби  індивідуального  захисту  і  діяти  в  надзвичайних
ситуаціях.
    Керівництво Цивільною обороною України відповідно  до  її  побудови  покладається  на  Кабінет
Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної
Республіки  Крим,  місцеві  державні  адміністрації,  керівників  підприємств,  установ  і  організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування.



    Начальником Цивільної оборони України є Прем’єр-міністр України, а його заступником – керівник
центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи; начальником цивільної оборони Автономної Республіки Крим
є  Голова  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим;  начальниками  цивільної  оборони  згідно  з
адміністративно-територіальним  устроєм  України  є  голови  місцевих  державних  адміністрацій;
начальниками  цивільної  оборони  в  міністерствах,  інших  центральних  органах  виконавчої  влади,  на
підприємствах, в установах і організаціях є їх керівники.
    Безпосередньо керівництво виконанням  завдань  ЦЗ  здійснюється  постійно-діючими  органами
управління у справах ЦЗ, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та
службами ЦЗ.
    Завдання, функції та повноваження органів управління у справах цивільної оборони визначаються
Законом України  “Про Цивільну оборону України” і  Положенням про органи управління у справах
цивільної оборони, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
    Органи управління у справах цивільної оборони (управління, відділи з питань надзвичайних ситуацій
та  цивільного  захисту  населення),  які  входять  до  складу  місцевих  державних  адміністрацій,  є
підрозділами подвійного підпорядкування.

Повноваження органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, установ і організацій з питань цивільного захисту визначено Законом України “Про
Цивільну оборону України”.
    Кабінет Міністрів України:

забезпечує здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
розподіляє міста і території за групами, а юридичних осіб - за категоріями щодо реалізації заходів ЦЗ;
створює резерви засобів індивідуального захисту і майна цивільної оборони, матеріально-технічних

та інших фондів на випадок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи, а також визначає їх обсяг і
порядок використання;

вживає заходів щодо забезпечення готовності органів управління у справах ЦЗ, сил і засобів ЦЗ до
дій в умовах надзвичайних ситуацій;

створює  єдину  систему  підготовки  органів  управління  у  справах  цивільної  оборони,  сил  ЦЗ  та
населення до дій в умовах НС;

визначає порядок створення спеціалізованих професійних та невоєнізованих пошуково-рятувальних
формувань;

задовольняє мобілізаційні потреби військ, органів управління у справах цивільної оборони та установ
ЦЗ.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в  межах  своїх
повноважень  забезпечують  вирішення  питань  ЦО,  здійснення  заходів  щодо  захисту  населення  і
місцевостей під час НС, сприяють органам управління у справах ЦО у виконанні покладених на них
завдань.

Міністерство України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи:

забезпечує здійснення державної політики у сфері ЦО, захисту населення і місцевостей від наслідків
надзвичайних ситуацій, попередження НС;

організовує розроблення і здійснення відповідних заходів з ЦО;
керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у справах цивільної та спеціалізованих

формувань, військами ЦО;
здійснює  контроль  за  виконанням  вимог  ЦО,  станом  готовності  сил  і  засобів  ЦО,  проведенням

рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
координує діяльність центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки

Крим,  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування  та  юридичних  осіб  щодо  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій, проведення пошуку та рятування людей;

здійснює  оповіщення  населення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайної  ситуації,
забезпечує належне функціонування відомчих територіальних і локальних систем оповіщення;

здійснює навчання населення, представників органів управління і сил ЦО з питань захисту і дій у
надзвичайних ситуаціях;

організовує  фінансове  і  матеріально-технічне  забезпечення  військ  цивільної  оборони,  пошуково-
рятувальних та інших підпорядкованих йому спеціалізованих формувань;

створює  згідно  з  законодавством  підприємства  з  виробництва  спеціальної  і  аварійно-рятувальної
техніки, засобів захисту населення і контролю тощо.



     Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування
забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організовує здійснення
евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність до практичних дій,
виконує інші заходи з ЦО і несе пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах,
передбачених законодавством.
    Радіаційні, хімічні і вибухонебезпечні підприємства додатково створюють локальні системи виявлення
загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах
можливого ураження;  запроваджують  інженерно-технічні  заходи,  що  зменшують  ступінь  технічного
ризику  виникнення  аварій,  пожеж  та  вибухів,  і  несуть  витрати  щодо  їх  здійснення  в  обсягах,
передбачених відповідними нормативно-правовими актами.
    Власники потенційно небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, що проживає в зонах
можливого ураження, від наслідків аварій на цих об’єктах.
    Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування.

Для забезпечення заходів з ЦО, захисту населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій
та  проведення  спеціальних  робіт  у  міністерствах,  інших  центральних  органах  виконавчої  влади,
місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності і підпорядкування створюються спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту
сільськогосподарських  тварин і  рослин,  інженерні,  комунально-технічні,  матеріального  забезпечення,
медичні,  оповіщення  і  зв’язку,  протипожежні,  торгівлі  і  харчування,  технічні,  транспортного
забезпечення та інші.  Для проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі
місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.
    Організаційні засади створення служб цивільної оборони та евакуаційних органів, їх завдання,
функції і повноваження визначаються у Положенні про ЦО України.
    Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ЦО органами виконавчої влади і органами
місцевого  самоврядування,  керівниками  підприємств,  установ  і  організацій  незалежно  від  форм
власності і підпорядкування здійснюється Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України). 
     Фінансування заходів з ЦО здійснюється за рахунок відповідно державного та місцевих бюджетів, а
також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування згідно
з законодавством України.
    Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування відраховують  кошти  на  проведення  заходів  щодо  навчання  та  захисту
населення  і  місцевостей,  включаючи  витрати  на  утримання  і  підготовку  територіальних  органів
управління у справах цивільної оборони та формувань цивільної оборони, призначених для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, згідно з законодавством України.
    Фінансування заходів з цивільної оборони, що потребують капітальних вкладень (включаючи
будівництво захисних споруд,  складів для зберігання техніки та майна цивільної оборони, створення
пунктів  управління,  систем  зв’язку  та  оповіщення),  здійснюється  відповідно  до  загального  порядку
фінансування капітального будівництва.
    Потреби цивільної оборони у військовій техніці,  приладах і  спеціальному майні задовольняється
центральними  органами  виконавчими  органами  виконавчої  влади,  уповноваженими  з  питань
матеріальних  ресурсів  та  економіки  з  оплатою замовником вартості  виділених  матеріальних ресурсів.
Продукція для потреб цивільної оборони виготовляється на умовах державного замовлення.
    Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (МНС України) є державним замовником продукції,  послуг  та робіт для
забезпечення потреб ЦО  
    Органи управління Цивільної оборони України, Автономної Республіки Крим, областей, міст,
районів, міністерств та інших органів державної виконавчої влади утримуються відповідно  до
встановленого порядку за рахунок державного і місцевих бюджетів, а також коштів, передбачуваних на
утримування міністерств.
    Оплата праці працівників органів управління у справах цивільної оборони здійснюється відповідно до
умов оплати праці працівників органів виконавчої влади.
    Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади забезпечують органи  управління  у  справах  ЦО  транспортними  засобами,  службовими,
господарськими і підсобними приміщеннями, складськими площами.
    Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства України з питань цивільної оборони,
несуть відповідальність згідно з законодавством України.



Цивільний захист населення - це система заходів, які реалізуються центральними органами виконавчої
влади, РМ Автономної Республіки Крим, державними адміністраціями областей, міст Києва, Севастополя і
районів,  виконавчими органами Рад,  підпорядкованими  їм силами і  засобами  підприємств,  установ,
організацій (незалежно від форм власності), добровільними формуваннями, що забезпечують розробку та
дотримання правових норм, міжнародних, державних  галузевих та відомчих вимог і правил, а також
виконання  організаційних,  інженерно-технічних,  сані-тарно-гігієнічних,  протиепідеміологічних  та
інших  заходів  у  сфері  запобігання  та  ліквідації  НС,  спрямованих  на  захист  населення,
сільськогосподарських тварин і рослин, об’єктів економіки і довкілля.

З  метою  забезпечення  захисту  населення  і  територій  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій
техногенного  і  природного  характеру  створюється  державна  система  запобігання  і  реагування  на
надзвичайні ситуації.
    Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС ) - це державна
система, яка включає центральні органи виконавчої  влади, РМ Автономної Республіки Крим, державні
адміністрації  областей,  міст  Києва  і  Севастополя  та  районів,  виконавчі  органи  Рад,  державні
підприємства,  установи  та  організації  з  відповідними силами і  засобами,  які  здійснюють нагляд   за
забезпеченням  техногенної  та  природної  безпеки,  організовують  проведення  роботи  із  запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з
метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних  втрат.

Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації  державної політики на всій території України у
сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру, захисту
населення і територій від наслідків аварій, катастроф  та  стихійного  лиха.
     Основними завданнями ЄДС НС є:
     забезпечення запобігання виникненню НС;
     забезпечення готовності органів управління, сил і засобів; 
     проведення  рятувальних  і  невідкладних  аварійно-відновлю-вальних  робіт  та  організація
життєзабезпечення потерпілого населення;
     розробка нормативно-правових актів, державних норм і стандартів;
     здійснення цільових та науково-технічних програм;
     забезпечення сталості функціонування об’єктів економіки;
     збирання і опрацьовування інформації про НС;
     визначення потреби у силах, матеріальних і фінансових ресурсах;
     здійснення державного нагляду, експертизи і контролю;
     створення та раціональне використання матеріально-технічних ресурсів;
     своєчасна та достовірна інформація населення про обстановку та вжиті заходи;
     оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;
     соціальний захист потерпілого населення;
     захист населення у надзвичайних ситуаціях;
     міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.   

Правовою основою створення ЄДС НС є Закони України “Про надзвичайний стан”, “Про Цивільну
оборону  України”,  “Про  війська  ЦО”,  доповнення  та  зміни  до  них,  інші  законодавчі  акти,  укази
Президента України про створення структур Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) будується з
урахуванням  рівнів  (загальнодержавного,  територіального,  місцевого  і  об’єктового)  і  класифікації
надзвичайних  ситуацій  (техногенного,  природного  і  соціально-політичного  характеру),  стандартів
безпеки і термінології, сил, засобів та резервів територій і галузей. 

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) включає: органи
управління  (центральні,  територіальні,  галузеві,  місцеві  і  об’єктові),  системи  забезпечення
(територіальні і функціональні підсистеми), сили і засоби (військові, спеціальні і спеціалізовані цивільні
підрозділи  з  їх  оснащенням,  наглядові  органи  та  інформаційні  бази  підсистем  єдиної  державної
системи,  які  призначені  (залучені)  для  виконання  завдань  щодо  запобігання  та  реагування  на
надзвичайні ситуації).

Територіальна підсистема ЄДС НС -  це  складова  частина  єдиної  державної  системи  (ЄДС),   яка
включає – місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи Рад, державні  підприємства, установи та
організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та
природної  безпеки,  організовують  проведення  роботи  із  запобігання  надзвичайним  ситуаціям
техногенного та  природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і



довкілля Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення матеріальних
втрат. 
     Функціональна підсистема ЄДС НС -  це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), що

створюється  на  базі  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  включає  їх
регіональні  та місцеві структурні  підрозділи, підпорядковані  державні підприємства,  установи та
організації з відповідними силами і засобами, які  здійснюють в межах своєї компетенції нагляд за
забезпеченням техногенної і природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного  характеру і реагування у разі їх виникнення  з
метою захисту населення і довкілля, зменшення  матеріальних втрат.    

Органи управління ЄДС НС –  це  органи  виконавчої  влади  або  їх  структурні  підрозділи,  які
призначені для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації в межах своєї компетенції.

Органи управління ЄДС НС діляться на  координуючі (державна комісія з ТЕБ і НС, Національна
рада безпеки життєдіяльності, постійні комісії з ТЕБ і НС, об’єктові комісії з НС), постійні (КМУ, МНС
України,  органи  з  НС  міністерств  і  відомств,  державні  територіальні  і  місцеві  виконавчі  органи,
управління  (відділи)  з  питань  НС  та  ЦЗН,  органи  з  НС  реґіональних,  міських  і  районних  служб,
управління об’єктів економіки, служби з НС), повсякденні (оперативно-чергові служби МНС України,
управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН, суб’єктів господарської діяльності).
     Системи забезпечення включають: фінансові (резервний фонд КМУ, резервні фонди територіальних і
місцевих органів виконавчої влади у розмірі 1% від зведеного річного бюджету),  матеріальні (ресурси
Держкомрезерву,  МНС,  окремих  міністерств  і  відомств,  територіальних  органів  виконавчої  влади,
суб’єктів  господарської  діяльності),  транспортні (МО,  Мін-трансу,  МВС  та  інших,  транспортних
підприємств,  суб’єктів  господарської  діяльності),  оповіщення і зв’язку (МНС,  МВС,  МО,
Держкомзв’язку,  Мінтрансу,  Мінагропрому  та  інших,  а  також  їх  територіальних  органів,  суб’єктів
господарської діяльності). 
     Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) може
функціонувати у наступних режимах: повсякденної  діяльності (Ведення спостереження і  здійснення
контролю за станом довкілля,  обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них
території. Розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання
надзвичайним  ситуаціям,  забезпечення  безпеки  і  захисту  населення,  зменшення   можливих
матеріальних   втрат,  забезпечення  сталого  функціонування   об’єктів  економіки  та  збереження
національної  культурної спадщини у разі виникнення  надзвичайної  ситуації), підвищеної готовності 
(Формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі
можливого виникнення  НС. Прогнозування  можливості  виникнення  НС та  її  масштабів.  Підготовка
пропозицій щодо нормалізації  обстановки в районі  надзвичайної  ситуації.  Проведення заходів  щодо
запобігання виникненню НС. Розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій,
забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки. Приведення  в стан підвищеної готовності
наявних  сил  і  засобів.),  діяльності  при  НС (Здійснення  керівництва  функціонуванням  підсистем  і
структурних  підрозділів  ЄДС НС.  Організація  захисту  населення  і  територій.  Організація  роботи,
пов’язаної  з  локалізацією  або  ліквідацією  НС.  Визначення  межі  території,  на  якій  виникла  НС.
Забезпечення  сталого  функціонування  об’єктів  економіки  та  першочергового  життєзабезпечення
населення. Здійснення постійного контролю за станом довкілля, інформування вищестоящих органів
управління  щодо  рівня  НС та  вжитих  заходах,  пов’язаних  з  реагуванням,  захистом  і  оповіщенням
населення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС.) та діяльності при
надзвичайному стані.

Головними  етапами  діяльності  ЄДС  НС  є: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
(підготовка  та  реалізація  комплексу  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 НС на
основі   даних  моніторингу,  експертизи,  досліджень та прогнозів  щодо можливого перебігу подій з
метою недопущення їх переростання у НС або пом’якшення її можливих наслідків), реагування на НС
(скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів ліквідації
НС),   уточнених  в  умовах  конкретного  виду  та  рівня  надзвичайної  ситуації  з  метою  надання
невідкладної  допомоги  потерпілим,  усунення  загрози  життю  та  здоров’ю  людей,   зменшенню
матеріальної  шкоди  і  фінансових  витрат),  ліквідація наслідків НС, гострий період ліквідації
надзвичайних ситуацій, плановий і програмний періоди ліквідації надзвичайних ситуацій.

Взаємодія органів управління ЄДС НС та підпорядкованих їм сил організується з метою своєчасного
і ефективного реагування на надзвичайні ситуації.



Основною метою створення територіальних підсистем в  Автономній  Республіці  Крим,  областях,
містах Києві та Севастополі є забезпечення реалізації  на відповідній території  державної політики у
сфері запобігання і реагування на НС, цивільного захисту населення.

Система цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності будується на основі Закону України
“Про Цивільну оборону України”,  Положення про Цивільну оборону України та інших нормативно-
правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому
фонді  або  попадає  у  зону  ураження  від  об’єкта,  від  НС  техногенного,  природного  та  соціально-
політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та
забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС та
організовується за територіально-виробничим принципом.
     Керівництво цивільною обороною відповідно  до  принципу  її  побудови  здійснює  адміністрація
підприємства,  установи  або  організації.  Начальником  цивільної  оборони  є  керівник  адмініст-рації
суб’єкта господарської діяльності.
     Безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦО покладається на штаб цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій об’єкта, а також на штатних працівників ЦО  підприємств, установ і організацій,
чисельний  склад  яких  визначається  згідно  з  додатком  №  1  до  Положення  про  Цивільну  оборону
України.   Завдання,  функції  та  повноваження  штабу цивільної  оборони та  з  надзвичайних  ситуацій
суб’єкта  господарської  діяльності  визначаються  у  відповідності  з  діючими  нормативно-правовими
актами з питань цивільної оборони, захисту населення і територій від НС.     
     Функціональні обов’язки штатних  працівників  ЦО  підприємства,  установи  або  організації
визначаються  начальником ЦО суб’єкта господарської діяльності. 
     Для проведення заходів цивільної оборони штабом ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності на
підставі рекомендацій відділу з питань НС та ЦЗН (цивільного захисту населення) району (міста
обласного підпорядкування) розробляються плани:
     розвитку й удосконалення цивільної оборони;
     цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації). 
     Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи
відкритого користування.        
     Суб’єкт господарської діяльності, чисельний склад працівників якого не перевершує 30 чоловік,  за
винятком  радіаційних, хімічно, пожежо- і вибухонебезпечних об’єктів, розробляє інструкцію по діям у
разі надзвичайної ситуації.
     Плани цивільної оборони затверджуються керівником адміністрації суб’єкта господарської діяльності
після погодження з відділом з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування).
     Плани цивільної оборони вводяться в дію у разі виникнення надзвичайної ситуації НЦО об’єкту  або
вищестоящим органом управління.      
      Для надійного і сталого управління процесами захисту робітників, службовців та населення, яке
попадає у зони ураження об’єкту, у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених
планами на воєнний час, може використовується  пункт управління, що створюється в одному із сховищ
(укриття), а також можуть використовуватися рухомі пункти управління на автомобілях.  
     Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначених пунктах
управління визначається у порядку, що встановлюється НЦО об’єкту.   
     Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій
застосовуються сили цивільної оборони, які включають спеціалізовані і невоєнізовані формування.
     Для ліквідації  наслідків  НС допускаються  сили ЦО  об’єкта,  які  мають відповідну підготовку,
підтверджену  у  атестаційному  порядку,  і  під  керівництвом  відповідних  органів  управління  у  сфері
цивільної оборони.
     Структуру спеціалізованих формувань, їхній  штат і  чисельність  затверджує  орган,  що прийняв
рішення про створення формування. Спеціалізовані формування створюються як за рахунок бюджету
суб’єкта господарської діяльності так і на госпрозрахунковій основі. 
     Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають
досвід роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
     Невоєнізовані формування ЦО створюються  підприємством,  установою  або  організацією  у
відповідності  до  завдань,  що  встановлені  відділом  з  питань  НС  та  ЦЗН  району  (міста  обласного
підпорядкування).
     До  невоєнізованих  формувань  належать  загони,  команди,  групи,  ланки,  які  призначені  для
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі НС.
     Комплектування невоєнізованих формувань здійснюється у встановленому законодавством порядку з
урахуванням завдань відділів з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування). 



     Порядок використання особового складу невоєнізованих формувань, його матеріального, технічного і
фінансового забезпечення,  а  також матеріального стимулювання визначають орга-ни управління,  які
прийняли рішення про створення указаних формувань.

Начальник і штаб ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності забезпечують:
     постійну готовність ЦО суб’єкта господарської діяльності до виконання покладених на неї завдань; 
     планування і здійснення заходів щодо захисту робітників і службовців та населення, яке мешкає у
відомчому житловому фонді від наслідків надзвичайних ситуацій;
     створення,  підготовку  і  підтримання  у  стані  готовності  до  застосування  сил  і  засобів  щодо
попередження і ліквідації  наслідків НС, навчання працівників засобам захисту і діям в умовах НС у
складі формувань ЦО;
     планування і проведення заходів щодо підвищення сталості функціонування об’єкту і забезпечення
життєдіяльності працівників в умовах НС;    
     створення  і  підтримання  у  стані  постійної  готовності  локальної  системи оповіщення,  зв’язку і
спостереження про загрозу виникнення або виникнення НС;
    організацію  і  проведення  аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  на  території
підприємства, установи чи організації і прилеглій території у відповідності з планами попередження та
ліквідації НС;
    фінансування заходів щодо захисту робітників, службовців та населення, що мешкає на прилеглій до
об’єкту території, попередження і ліквідації наслідків НС;
     створення резервів фінансових і матеріально-технічних ресурсів для ліквідації наслідків НС;
     подання  у встановленому порядку інформацію у сфері  цивільної  оборони,  захисту населення  і
територій від НС, а також здійснює оповіщення робітників і службовців про загрозу або виникнення
НС;
     організацію взаємодії  з вищестоящими органами управління з питань організації  і  ведення ЦО в
умовах НС;
     здійснення контролю за виконанням заходів цивільної оборони суб’єктом господарської діяльності.
     Фінансування цільових програм цивільної оборони, захисту населення і територій, попередження і
ліквідації наслідків НС та реабілітації  забруднених територій, а також органів управління та сил ЦО
здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів суб’єктів господарської діяльності
незалежно від форм власності.
    Матеріально-технічне забезпечення заходів  ЦО здійснюється  суб’єктом господарської  діяльності

незалежно від форм власності за рахунок відповідних бюджетів.
    Керівник об’єкту забезпечує органи управління і сили ЦО службовими, господарськими і підсобними
приміщеннями, складськими площами і автотранспортом.
    Резервні фонди матеріально-технічних ресурсів ЦО створюються відповідно до законодавства України
з метою забезпечення дій  органів  управління  та сил ЦО щодо ліквідації  наслідків  НС і  реабілітації
забруднених територій, захисту населення і забезпечення його життєдіяльності в умовах надзвичайних
ситуацій.

А зараз перейдемо до структури цивільної оборони на нашому об’єкт (короткі відомості про НЦО,
штаб  ЦО  та  з  НС,  сили  ЦО,  колективні  та  індивідуальні  засоби  захисту,  матеріально-технічне
забезпечення, підготовку працюючого персоналу з питань НС та цивільного захисту населення тощо): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
     Керівник заняття ставить 2-3 запитання навчаємим щодо визначення повноти засвоєння матеріалу  і
якщо необхідно робить додаткові пояснення, після чого переходить до викладання матеріалу наступного
навчального питання.



ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЄ ПИТАННЯ:

“ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБІТНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ”.

Виходячи із вимог нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони України, захисту населення і
територій  від  можливих  надзвичайних  ситуацій  техногенного,  природного,  екологічного,  соціально-
політичного та воєнного характеру  кожний громадянин України має право на захист свого здоров’я і
життя.

Громадяни України мають право на:
достовірну інформацію у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС;
оповіщення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій за ними;
колективні та індивідуальні засоби захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;
підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
часткову або повну компенсацію як потерпілим матеріально-технічних або інших збитків внаслідок

надзвичайної ситуації;
фінансову допомогу  як потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій; 
відселення або евакуацію із зон надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я громадян;
приймання участі у ліквідації надзвичайних ситуацій у складі невоєнізованих формувань ЦО;
забезпечення мінімальних умов життєзабезпечення при проживанні у осередках ураження та зонах

зараження;
медичне та соціальне забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

При  участі  громадян  під  час  проведення  робіт  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  у  складі
невоєнізованих формувань громадяни мають право на:

вичерпну  та  достовірну  інформацію,  в  тому  числі  про  об'єкти,  на  яких  проводяться  аварійно-
рятувальні роботи, необхідну для виконання ними своїх обов'язків;

безперешкодний   допуск  на  територію  та об'єкти,  що постраждали;
екіпіровку та оснащення згідно з технологією проведення зазначених робіт;
харчування за рахунок  коштів  підприємств, установ та організацій, на яких проводяться робити, або

відповідного органу місцевого самоврядування;
використання в порядку, передбаченому цим Законом, для рятування людей та у випадках крайньої

необхідності  засобів  зв’язку,  транспорту.  інших  матеріальних  засобів  підприємств,  установ  та
організацій, що знаходяться в зоні проведення аварійно-рятувальних робіт;

Громадяни у разі зарахування їх до штату професійної аварійно-рятувальної служби або залучення в
індивідуальному порядку чи в складі об’єктової аварійно-рятувальної служби до проведення аварійно-
рятувальних  робіт  підлягають  особистому   страхування на  випадок  захворювання,  часткової  або
повної  втрати  працездатності,  загибелі  (смерті),  спричинених  виконанням  обов’язків  рятувальників,
зазначених  у контрактах,  укладених  під час  їх  прийому на  роботу,  або договорах щодо проведення
аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються.

Страховими подіями для рятувальників є загибель (смерть)  під час виконання ними обов’язків,
зазначених  у  контрактах  або договорах щодо проведення  аварійно-рятувальних  робіт,  до  яких вони
залучалися, смерть, що настала внаслідок поранення, контузії,  травми чи каліцтва або захворювання в
період і у зв’язку з виконанням ними зазначених у контрактах або договорах обов’язків, а також втрата
працездатності,  що  виникла  внаслідок  виконання  цих  обов'язків  чи проведення  таких  робіт.  Зв'язок
страхової  події  з  виконанням  рятувальниками  обов’язків,  зазначених  у  контрактах  або  договорах,
встановлюється під час розслідування зазначених випадків згідно із законодавством.

Страхування  громадян,  які  були  залучені  до  проведення  аварійно-рятувальних  робіт  в
індивідуальному порядку  чи  в  складі  об’єктових  аварійно-рятувальних   служб,   здійснюють
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що
залучили рятувальників до проведення цих робіт, за рахунок коштів, які виділяються на їх проведення.

Порядок та умови обов'язкового особистого страхування рятувальників встановлюється КМ України.
Оплата  праці рятувальників, які були залучені у індивідуальному порядку чи в складі об'єктових

аварійно-рятувальних служб, за час їх участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт, а також за час
необхідної професійної підготовки здійснюється згідно з укладеними договорами органами виконавчої
влади,  органами  місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами   та  організаціями,  що
залучили  рятувальників  до  проведення  зазначених  робіт,  за  рахунок  коштів,  які  виділяються  на



проведення  аварійно-рятувальних  робіт  і  робіт  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків  з
розрахунку  середньомісячного  заробітку  за  місцем  основної  роботи,  але  не  менше  десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Громадяни України при виконанні обов’язків у сфері цивільної оборони, захисту населення і
територій від НС зобов'язані:

бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час виникнення та ліквідації наслідків НС;
твердо  знати  індивідуальні  і  колективні  засоби  захисту  і  уміло  використовувати  їх  в  умовах

надзвичайних ситуацій;
знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти за ними;
знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обов’язки і дії при проведенні евакозаходів;
уміло  проводити  рятувальні  і  невідкладні  аварійно-відновлювальні  роботи  в  осередках  ураження

(зараження) і районах стихійних лих, оказувати само- і взаємодопомогу при пораненнях і ураженнях, не
допускати невиправданих ризиків;

уміти  виготовляти  найпростіші  засоби  захисту  органів  дихан-ня,  проводити  герметизацію  свого
житла та виконувати роботи з пристосування під укриття заглиблених і наземних споруд;

удосконалювати  свої  знання  і  підготовку  з  цивільної  оборони,  професійні  здібності,  постійно
підтримувати свій  психологічний стан на належному рівні;

утримувати в належному  стані  довірені їм засоби індивідуального та колективного захисту та засоби
для ліквідації надзвичайних ситуацій;

виконувати вимоги відповідних органів управління у сфері цивільної оборони, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій.

Керівник  навчання  доповнює  матеріал  особливостями  щодо  прав  і  обов’язків  особого  складу
формувань ЦО об’єкту: ______ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Керівник заняття ставить 2-3 запитання навчаємим щодо визначення повноти засвоєння викладеного
матеріалу і при необхідності робить додаткові пояснення, після підводить короткі підсумки проведеного
заняття за темою і ставить завдання на самостійну підготовку.


