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Становлення суверенної України повинно супроводжуватися створенням безпечного 

стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини. Основне місце в 

цьому процесі посідає законодавство у галузі регулювання відносин з охорони здоров’я 

людини та навколишнього середовища і безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях 

повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяльності. Ці відносини регулюються 

нормативними актами різної юридичної сили – Конституцією, законами, урядовими 

підзаконними актами, відомчими нормативними актами та нормативними актами місцевих 

органів влади. 

Питання правового забезпечення та регулювання відносин у сфері забезпечення 

захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій набувають особливої 

актуальності в сучасних умовах з огляду на тенденцію значного збільшення кількості 

надзвичайних ситуацій, зумовлених як природними, так і антропогенними факторами, 

ускладненням екологічної ситуації як у світі загалом, так і в нашій державі. З урахуванням 

цих причин, активно формується та розвивається правова база, що забезпечує регулювання 

попередження та профілактики надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, організацію 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та інших суспільних відносин. 

Нормативно-правова база у сфері цивільного захисту як в Україні, так і в інших 

країнах, у сучасних умовах значною мірою розвивається в контексті загальносвітових 

гуманітарних процесів. 

Основою формування самостійної системи законодавчого регулювання відносин, що 

виникають у сфері цивільного захисту є прийняття спеціальних базових основоположних 

законів України. Так, 2 жовтня 2012 року Президент України підписав Кодекс цивільного 

захисту України, який уже набув чинності. При цьому він вступить в дію з 1 липня 2013 

року.  

Кодекс покликаний забезпечити  функціонування цілісної системи цивільного 

захисту в Україні із врахуванням кращого світового досвіду. Правові норми у цій сфері до 



цього часу регулювали близько 10 законів України, при цьому деякі з них втратили свою 

актуальність та потребували скасування. 

Реалізація цього документу усуне суперечності та дублювання законодавства, 

розмежує повноваження і функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів 

господарювання, визначить у єдиному законодавчому акті засади державної політики у сфері 

цивільного захисту.  

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагування 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 форм 

власності.  

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів України розпочав роботу щодо підготовки 

нормативно-правових актів для вдосконалення системи цивільного захисту населення та 

забезпечення приведення нормативно-правових актів у відповідність із Кодексом цивільного 

захисту України. 

Нова правова система в Україні з більш чіткими соціальними орієнтирами підвищує 

вимоги до державного механізму, щодо узгодженої взаємодії елементів від якого прямо й 

безпосередньо залежить успішне здійснення суспільних перетворень.  
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