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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Командно-штабні навчання (КШН) є однією з основних форм практичної 

підготовки керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту та органів управління цивільного захисту разом з підпорядкованими 

їм силами цивільного захисту. КШН проводяться з метою набуття посадовими особами 

органів управління практичних навичок, необхідних для виконання завдань щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення злагодженості дій органів  

управління. Вони поділяються на загальнодержавні, регіональні (у межах Автономної 

Республіки Крим, областей) та місцеві (у межах міст, районів, районів у містах).  

КШН з органами управління та силами цивільного захисту Єдиної державної 

системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) проводиться один раз на п’ять років протягом 

трьох діб. Керівник навчання призначається Кабінетом Міністрів України. До навчання 

залучаються: 

 посадові особи Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);  

 члени Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (за згодою); 

 органи управління та сили цивільного захисту функціональних і територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ (за рішенням керівника навчання); 

 апарат та територіальні органи ДСНС України, формування Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС України). 

Підготовка органів управління, сил цивільного захисту та суб’єктів 

господарювання, що залучаються до проведення КШН здійснюється завчасно для органів 

управління на штабних тренуваннях; сил цивільного захисту на спеціальних навчаннях 

(тренуваннях); працівників на заняттях за програмами професійної підготовки, 

підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, шляхом самостійної роботи, а 

також на планових заняттях протягом навчального року. За рішенням керівника КШН 

безпосередньо перед навчанням можуть проводитися інструкторсько-методичні заняття з 

керівництвом навчання, посередниками та керівниками сил цивільного захисту, які 



залучаються до проведення КШН. Під час підготовки учасників навчання особлива увага 

приділяється відпрацюванню швидких та чітких дій щодо приведення органів управління 

та сил цивільного захисту в готовність, підвищенню їх оперативності при зборі та 

узагальненні даних про обстановку, її оцінки та організації взаємодії. Підготовка органів 

управління та сил цивільного захисту підприємств, установ, організацій до КШН 

здійснюється їх керівниками без порушення виробничої діяльності об’єкта, а методичне 

керівництво забезпечують структурні підрозділи територіальних органів ДСНС України. 

Головна увага при цьому приділяється плануванню діяльності суб’єкта забезпечення 

цивільного захисту, проведенню заходів щодо удосконалення захисту персоналу об’єкта, 

підвищення стійкості управління, зв’язку, оповіщення та підготовки сил цивільного 

захисту при виникненні аварій, катастроф та стихійного лиха. Перед виходом на КШН 

проводиться огляд готовності сил цивільного захисту, що залучені до навчання. Огляд 

готовності проводиться територіальним органом ДСНС України із залученням фахівців 

місцевих органів виконавчої влади, в термін та за напрямками визначеними керівником 

КШН. 

При проведенні КШН визначається стан готовності територіальної 

(функціональної) підсистеми ЄДС ЦЗ до вирішення завдань цивільного захисту у мирний 

час та в особливий період, оцінка стану підготовки органів управління та сил цивільного 

захисту до виконання дій за призначенням визначається за наступними критеріями:  

 вищий рівень ; 

 достатній рівень ; 

 задовільний рівень ; 

 низький рівень. 
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