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У статті розглянуто процес становлення та реформування системи цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій. Аналізується сучасний стан цивільного захисту та законодавство
у цій сфері. Робиться висновок про необхідність удосконалення системи управління процесами у сфері
цивільного захисту.
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ВСТУП
За роки становлення України як незалежної держа
ви її органи влади та державні структури, у тому числі
установи захисту населення і територій, постійно удос
коналювались, реорганізовувались та проходили адап
тацію відповідно до вимог часу.
У ст. 3 Конституцій України [1] зазначено, що "лю
дина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю". Для втілення в життя цієї Конституційної нор
ми Верховною Радою України за роки незалежності
прийнято понад 50 Законів України. Для створення ме
ханізмів реалізації цих Законів Кабінетом Міністрів Ук
раїни прийнято понад 120 постанов, якими затверджені
положення та програми у сфері цивільного захисту.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З часу проголошення України самостійною держа
вою Цивільна оборона як державна структура стала са
мостійною, тому необхідно було розробити основні за
конодавчі акти, які б регламентували функціонування
цієї системи. Центральним органом державної виконав
чої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України, було
визначено Штаб цивільної оборони України, який за
короткий час відпрацював основні керівні документи:
Концепцію Цивільної оборони, яка затверджується Вер
ховною Радою України у 1992 році, і Закон України "Про
Цивільну оборону України", прийнятий Верховною Ра
дою України у 1993 році.
Питання захисту населення і територій від надзви
чайних ситуацій є значущими для всієї світової спільно
ти. Так, у 1994 році на 10й Міжнародній конференції з
цивільного захисту, яка відбулася в Аммані (Йорданія),
державиучасниці прийняли Універсальну Декларацію
з цивільного захисту, у якій закликали уряди розгляда
ти концепцію і визначення терміну "цивільна оборона"
більш широко, а не тільки в рамках військових кон
фліктів і визначених гуманітарних завдань та надзвичай
них ситуацій у період військових конфліктів. Термін
"цивільний захист" повинен використовуватися для виз
начення всіх гуманітарних заходів, спрямованих на за
хист життя людей, власності і навколишнього середо
вища від усіх катастроф та надзвичайних ситуацій при
родного або техногенного характеру [2].

www.economy.in.ua

З метою визначення організації та порядку виконан
ня завдань Цивільної оборони в травні 1994 року Кабі
нетом Міністрів затверджено "Положення про Цивіль
ну оборону України", "Положення про невоєнізовані
формування Цивільної оборони", у березні 1996 року
— "Типове положення про штаб Цивільної оборони та
надзвичайних ситуацій, обласної, Київської та Севас
топольської міської державної адміністрації".
У жовтні 1996 року Указом Президента України на
базі Штабу Цивільної оборони України і Міністерства
України у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС створюється Міністерство Ук
раїни з питань надзвичайних ситуацій та у справах за
хисту населення від наслідків Чорнобильської катаст
рофи, яке ініціює розробку і прийняття цілої низки
указів Президента України та рішень Уряду. Ця подія
була об'єктивно зумовлена тим, що невід'ємною функ
цією кожної держави як суспільного утворення є забез
печення національної безпеки заради гарантій сприят
ливих умов життя і продуктивної діяльності громадян,
захисту важливих інтересів людини, суспільства і дер
жави в цілому.
РЕЗУЛЬТАТИ
Система Цивільної оборони як державна система
управління у сфері захисту населення і територій не вра
ховувала на достатньому рівні умови свого функціону
вання у мирний час. Про що вказували значні втрати
населення України від надзвичайних ситуацій. Тому в
липні 2000 року прийнято закон України "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техно
генного та природного характеру", який створює Єдину
державну систему запобігання і реагування на надзви
чайні ситуації техногенного та природного характеру.
Актуальною стає створення системи, яка вирішує
весь комплекс завдань з протидії надзвичайним ситуаці
ям, як в мирний час, так і в особливий період — системи
цивільного захисту. У червні 2004 року Верховна Рада
України приймає Закон України "Про правові засади
цивільного захисту", яким передбачено утворення
Єдиної державної системи цивільного захисту населен
ня і територій, яка має за мету захист населення від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природ
ного соціальнополітичного та воєнного характеру. Цей
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закон є базовою доктриною, яка розкриває правові, еко
номічні і організаційні засади реалізації державної пол
ітики у сфері цивільного захисту. Визначає забезпечен
ня безпеки та захисту населення, економіки і національ
ного надбання України від надзвичайних ситуацій та
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи [2]. У
Законі визначається термін "цивільний захист", який
широко вживався в суспільстві, але чіткого визначення
в законодавстві України не мав. Паралельно з цим тер
міном вживався термін "цивільна оборона". За смисло
вим навантаженням слово "захист" має більш широке
значення, ніж слово "оборона". "Оборона" — це проти
дія активному нападу, а "захист" значно розширює смис
лове навантаження і вживається для визначення всіх
гуманітарних заходів, спрямованих на захист життя
людей, власності і довкілля від усіх надзвичайних ситу
ацій мирного та воєнного часу [3].
У правовій базі вживання цього терміну обгрунто
вано Універсальною Декларацією з цивільного захисту
та резолюцією ООН 2034. Вказані міжнародні акти про
понують урядам всіх країн замінити термін "цивільна
оборона" на "цивільний захист" і створити відповідні
системи, які були б здатними вирішувати завдання цив
ільного захисту.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про правові
засади цивільного захисту", цивільний захист — це сис
тема організаційних, інженернотехнічних, санітарно
гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які
здійснюються центральними і місцевими органами ви
конавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підпорядкованими їм силами і засобами, підприємства
ми, установами та організаціями незалежно від форм
власності, добровільними рятувальними формуваннями,
що забезпечують виконання цих заходів з метою запо
бігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загро
жують життю та здоров'ю людей, завдають матеріаль
них збитків у мирний час і в особливий період (воєнний
час).
Сьогодні, в чинному правовому полі продовжують
паралельно діяти закони України "Про Цивільну обо
рону України", "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха
рактеру", "Про пожежну безпеку", "Про правові заса
ди цивільного захисту", а також ряд підзаконних нор
мативноправових актів, які прийняті на їх виконання.
Аналіз цих законів показує, що прийнятий останнім
Закон України "Про правові засади цивільного захис
ту" в цілому регулює відносини, передбачені законами
України "Про Цивільну оборону України" та "Про за
хист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру".
Зокрема, Закон України "Про Цивільну оборону
України" визначає державну систему органів управлін
ня, сил і засобів, що створюється для організації і за
безпечення захисту населення від наслідків надзвичай
них ситуацій техногенного, екологічного, природного
та воєнного характеру, їх повноваження з питань цив
ільної оборони. Завданнями Цивільної оборони Украї
ни є попередження надзвичайних ситуацій техногенно
го та природного характеру та ліквідація їх наслідків,
оповіщення населення про загрозу і виникнення надзви
чайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне
інформування його про наявну обстановку, захист на
селення 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.
Закон України "Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру" визначає організаційні та правові основи
захисту громадян України, іноземців та осіб без грома
дянства, які перебувають на території України, захисту
об'єктів виробничого і соціального призначення, довкі
лля від надзвичайних ситуацій техногенного та природ
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ного характеру. Основними заходами у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій відпо
відно до цього Закону є оповіщення та інформування,
спостереження, евакуаційні заходи, медичний, радіац
ійний, хімічний захист тощо.
У свою чергу, Закон України "Про правові засади
цивільного захисту" визначає і основні заходи у сфері
цивільного захисту (оповіщення і інформування, укрит
тя у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медич
ний, психологічний, біологічний, екологічний, радіацій
ний, хімічний захист тощо), і систему органів управлін
ня цивільним захистом, їх повноваження, гарантії соц
іального і правового захисту особового складу органів
та підрозділів цивільного захисту.
Тобто, очевидним є той факт, що зазначені закони
мають спільний предмет регулювання та дещо дублю
ють відносини у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, що спричиняє складнощі у зас
тосуванні їх норм. Нагромадження ідентичних право
вих норм ускладнює контроль за їх дотриманням відпо
відними органами державної влади.
Таким чином, сьогодні, відповідно чинному законо
давству та ряду підзаконних нормативноправових
актів, які регулюють відносини у сфері захисту населен
ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та військового характеру існує три систе
ми, направлені на запобігання і реагування на надзви
чайні ситуації, котрі повинні функціонувати за рахунок
одних і тих самих органів управління, сил та засобів, а
саме:
— Система Цивільної оборони України, що була
створена і функціонує на підставі Женевських конвенцій
1949 року щодо захисту жертв війни, військовополоне
них і населення на територіях бойових дій [4], Закону
України "Про Цивільну оборону України" [5] та Поло
ження Про Цивільну оборону України [6];
— Єдина державна система запобігання і реагуван
ня на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, діяльність якої регламентується Законом
України "Про захист населення і територій від надзви
чайних ситуацій техногенного та природного характе
ру" [7] та Положенням про єдину державну систему
запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації тех
ногенного та природного характеру, затвердженим по
становою Кабінету Міністрів України [8];
— Єдина державна система цивільного захисту на
селення і територій — створена та існує на підставі
тільки Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" [9].
Дублювання змісту вищезгаданих Законів, супереч
ності і протиріччя між ними та між чинними підзаконни
ми нормативноправовими актами у цій сфері, призвело
до можливості їх різноманітного трактування (тлумачен
ня) і, як наслідок, до ігнорування та навіть невиконання
їх суперечливих вимог. У результаті цього всі три існу
ючі державні системи не можуть у повній мірі виконува
ти свої функції. Не відповідають своєму основному при
значенню — захисту населення і територій, що у свою
чергу суперечить реалізації державної політики у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Також слід зазначити, що на регіональному та місце
вому рівні паралельно існують територіальні органи
управління подвійного підпорядкування та територі
альні органи управління спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань цивіль
ного захисту із однаковими завданнями, функціями та
повноваженнями. Це управління з питань надзвичайних
ситуацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та територіальні управлін
ня Міністерства з надзвичайних ситуацій України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Визначною подією в реформуванні системи захисту
населення і територій стало винесення рішення Радою
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національної безпеки і оборони України "Про стан фун
кціонування єдиної державної системи запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та при
родного характеру" від 16 травня 2008 року [10]. Цим
рішенням стан системи цивільного захисту був визна
ний неадекватним сучасним реаліям, а діяльність цент
ральних і місцевих органів державної влади у цій сфері
— недостатньою. З метою покращення ситуації була
поставлена низка завдань Кабінету Міністрів України,
Міністерству з питань надзвичайних ситуацій України
та регіональним державним адміністраціям [11].
Серед головних завдань була визначена підготовка
Кабінетом Міністрів України двох ключових документів.
Поперше — проект Кодексу цивільного захисту Украї
ни, в якому мали бути визначені термінологія, єдині ви
моги до створення і функціонування єдиної системи
державного управління, її функціональних та територ
іальних підсистем, засади створення структурних
підрозділів з питань цивільного захисту в центральних
органах виконавчої влади, порядок залучення аварій
норятувальних служб, частин і підрозділів Збройних
Сил України, інших військових формувань для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій. Подруге — проект
Загальнодержавної цільової програми розвитку цивіль
ного захисту населення і територій на 2009—2013 роки
з визначенням конкретних заходів, які б передбачали,
серед іншого, вдосконалення єдиної державної систе
ми цивільного захисту, розвиток та технічне переосна
щення оперативнорятувальної служби цивільного за
хисту, інших державних аварійнорятувальних служб,
створення єдиної державної диспетчерської служби за
телефонним номером 112, створення місцевої пожеж
ної охорони в сільських населених пунктах.
На виконання рішення Ради національної безпеки і
оборони України Кабінетом Міністрів України були
розроблені і схвалені Концепція Загальнодержавної
цільової програми розвитку цивільного захисту на
2009—2013 роки (розпорядження № 1156р від 20 сер
пня 2008 року) і Концепція проекту Кодексу цивільно
го захисту України (розпорядження КМУ № 1424р від
12 листопада 2008 року). Згодом прийнята Загальнодер
жавна цільова програма розвитку цивільного захисту на
2009—2013 роки [12].
ВИСНОВОК
Проведений аналіз ролі і місця цивільного захисту
в системі забезпечення національної безпеки України,
а також основних чинників, що впливають на стан цив
ільного захисту в сучасних умовах, показав, що він зай
має одне з провідних місць в системі забезпечення на
ціональної безпеки держави.
Для підвищення дієвості цивільного захисту та по
дальшого його розвитку є необхідність у забезпеченні
реалізації цілеспрямованої державної політики у сфері
цивільного захисту, проте чіткому визначенню її пріо
ритетів перешкоджає наявність у законодавстві поло
жень, що дублюють, а в інших випадках — суперечать
один одному.
Недосконалість нормативноправової бази у сфері
цивільного захисту призводить до неефективного вико
нання завдань, нераціонального використання бюджет
них коштів, унеможливлення прийняття чітких рішень та
довгострокового планування заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і
територій від їх наслідків. Відповідні завдання і повнова
ження органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій розкриті не в повному обсязі. Таким чином,
система державного управління у сфері цивільного за
хисту потребує подальшого ретельного вдосконалення.
Прийняття Кодексу цивільного захисту України за
безпечить належне функціонування цілісної системи
цивільного захисту в Україні, усуне суперечності та дуб
лювання законодавства, розмежує повноваження і
функції центральних і місцевих органів виконавчої вла
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ди, суб'єктів господарювання, визначить у єдиному за
конодавчому акті засади державної політики у сфері
цивільного захисту.
З набранням чинності Кодексу цивільного захисту
України, втратить чинність 7 законів України: "Про пра
вові засади цивільного захисту", "Про захист населен
ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру", "Про пожежну безпеку",
"Про аварійнорятувальні служби", "Про війська Ци
вільної оборони України", "Про Цивільну оборону",
"Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної
оборони".
Одним з найважливіших досягнень Кодексу цивіль
ного захисту України стане впровадження заходів для
зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері
техногенної та пожежної безпеки. Також передбачаєть
ся скасування процедури отримання дозволів органів
пожежної безпеки на початок робіт, встановлення вик
лючно судового порядку зупинення роботи суб'єктів
господарювання і лише за наявності порушень, що ство
рюють загрозу життю або здоров'ю людей.
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