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Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) 

до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і 

реагування на НС та цивільного захисту населення в Україні створена єдина 

державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) населення і територій. Структуру 

єдиної системи цивільного захисту становлять центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і створювані ними 

функціональні та територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту. 

Функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту створюються 

центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із 

запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій в разі їх 

виникнення. Організація, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності 

функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту визначаються 

положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними центральними 

органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту. 

Територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту створюються в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та військового характеру в межах відповідних територій і включають 

територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань цивільного захисту та відповідні комісії техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Організація, завдання, склад сил і 

засобів, порядок діяльності територіальних підсистем єдиної системи цивільного 

захисту визначаються положеннями, які затверджуються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного 

захисту за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

 Загальне керівництво ЄДС ЦЗ здійснює Кабінет Міністрів України. 

Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи цивільного захисту 

покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

питань цивільного захисту. Керівник цього органу є заступником начальника 

цивільного захисту України. Керівництво територіальними підсистемами єдиної 

системи цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 

Начальниками територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту за 

посадою є відповідно Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та 
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голови відповідних державних адміністрацій. Керівники територіальних органів 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

цивільного захисту за посадою є заступниками відповідних начальників 

територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту.  

Управління в надзвичайній ситуації (управління) полягає в постійному 

керівництві з боку органу управління та уповноваженого керівника з ліквідації 

НС, залученими службами і силами, та в організації виконання завдань з 

ліквідації НС або її наслідків. Основні завдання управління – це підтримання 

високого рівня морально-психологічного стану особового складу та постійної 

готовності до дій; завчасне планування дій сил; безперервний збір та вивчення 

даних про обстановку в районі НС; своєчасне прийняття рішень та доведення їх 

до підлеглих; організація та забезпечення безперервної взаємодії; організований 

збір та евакуація населення із зони НС; підготовка сил і засобів до проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов‟язаних з ліквідацією НС; 

організація всебічного забезпечення сил і засобів; контроль за своєчасним 

виконанням заходів і завдань підлеглими та надання їм необхідної допомоги. 

Основою управління є рішення керівника ліквідації НС, який несе повну 

відповідальність за управління підпорядкованими силами та успішне виконання 

ними завдань з ліквідації наслідків НС. Принципами управління є безперервність, 

твердість, гнучкість та стійкість управління в НС. 

Система управління в НС - це сукупність органів управління, пунктів 

управління та систем зв„язку, оповіщення і автоматизації управління. 

Ефективність системи управління досягається завдяки високому ступеню 

готовності її складових, сталості функціонування та можливості забезпечувати як 

централізоване, так і безпосереднє управління силами і засобами, залученими для 

ліквідації НС. До координуючих органів управління в НС відносяться: постійно 

діюча комісія з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій 

і спеціальна комісія з ліквідації НС, яка створюється у разі виникнення НС. Для 

безпосередньої організації робіт з ліквідації НС або її наслідків та керівництва 

залученими органами управління, силами і службами одним із вищезазначених 

органів управління призначається уповноважений керівник з ліквідації НС 

(уповноважений керівник). Для організації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт і координації дій органів управління та сил уповноважений 

керівник створює штаб з ліквідації НС. Органи управління в НС показані на рис. 

1. 

 
Рис.1 Органи управління в надзвичайних ситуаціях. 



Державна, регіональна, місцева та об‟єктова комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є постійно діючими органами, які 

координують діяльність органів виконавчої влади відповідного рівня і служб 

об‟єкта, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій від НС та 

реагуванням на них. Зазначені комісії створені та функціонують згідно з 

постановою КМУ від 16 лютого 1998 р. № 174 "Про Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". Роботою комісії керує 

її голова, а у разі відсутності – перший заступник. Підготовку засідань та 

контроль за виконанням її рішень здійснює секретар комісії. Рішення комісії 

оформляють протоколом, який підписує голова та секретар комісії. Рішення, 

прийняті у межах повноважень комісії, є обов'язковими для виконання 

відповідними органами виконавчої влади. У режимі діяльності в НС комісія 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних і 

територіальних підсистем ЄДС ЦЗ, громадських організацій щодо надання 

допомоги населенню; організовує роботу, пов‟язану з ліквідацією НС; залучає до 

виконання робіт з ліквідації наслідків НС необхідні рятувальні, транспортні, 

будівельні, медичні та інші формування, використовуючи наявні матеріально-

технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси; визначає межі території, на якій 

виникла НС та визначає розмір шкоди, заподіяної суб‟єктам господарської 

діяльності і населенню внаслідок НС; організовує постійний контроль за станом 

довкілля на території, що зазнала впливу НС, обстановкою на аварійних об‟єктах і 

прилеглій до них територій; вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію 

до відповідного органу влади щодо вжитих заходів, пов‟язаних з реагуванням на 

НС, та про причини її виникнення. 

Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим 

керівником з ліквідації цієї ситуації призначається: 

- 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; 

- 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 та Севастопольської міських державних адміністрацій або керівник 

відповідного територіального органу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення; 

- районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради у 

разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників 

голови районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або 

керівник відповідного місцевого органу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення; 

- виконавчим органом сільської, селищної ради або відповідно керівником 

підприємства, установи, організації у разі виникнення надзвичайної ситуації 

об'єктового рівня - один із керівників сільської, селищної ради або підприємства, 

установи та організації відповідно до затвердженого розподілу обов'язків. 

Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації створює 

робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, який показаний на рис. 2.  



 
Рис.2 Схема управління аварійно-рятувальними роботами 

 

Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій затверджується 

Кабінетом Міністрів України. Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної 

ситуації призначається з урахуванням заздалегідь розроблених планів реагування 

на надзвичайні ситуації. Зазначеними планами обов'язково передбачається 

спеціальне навчання і періодичне тренування осіб, які можуть призначатися 

уповноваженими керівниками з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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