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РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ПОЛЬЩІ ТА 
УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Шлях нашої держави до Європейської спільноти складний, але 

безальтернативний. Партнерство з Республікою Польща – це каталізатор 

Євроінтеграції України. Узагальнення та використання досвіду українсько-

польського транскордонного співробітництва – це позитивні кроки України до 

європейської спільноти. Однак, сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси 

спричиняють появу все нових правових актів, виникнення нової міжнародної 

термінології, можливості підвищення ефективності діяльності служб Польщі та 

України у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій екологічного 

характеру, що можуть загрожувати навколишньому середовищу і населенню. 

Це зумовлює необхідність подальших наукових досліджень, пов’язаних з 

розширенням співпраці між польськими та українськими рятувальниками в ході 

реалізації міжнародних проектів, впровадження найкращих європейських 

практик в сфері забезпечення цивільного захисту населення, підвищення рівня 

професійної майстерності рятувальників Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Державної пожежної служби Польщі. 

Метою написання статті є привернення уваги громадськості до даної 

проблематики, розроблення практичних дієвих заходів щодо вдосконалення 

державного регулювання транскордонних відносин у сфері цивільного захисту, 

насамперед українсько-польських, що безпосередньо спрямоване на вирішення 

ключового завдання зовнішньої стратегії України – європейський вибір, 

інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський 

механізм гарантування безпеки людини, адаптацію українських фахівців до 

роботи з міжнародними системами безпеки, вироблення спільних методів та 

підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій, особливо транскордонних. 



 

Як свідчить уже набутий, на сьогодні, досвід, користь від українсько-

польської співпраці у сфері цивільного захисту, розвитку потенціалу 

рятувальних служб обох країн очевидна. 

Важливим напрямком є реалізація програм транскордонної співпраці, 

активними учасниками, яких є територіальні підрозділи Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) різних регіонів. І сьогодні 

техногенні катастрофи, у разі їх виникнення, не будуть проблемою однієї 

країни – загрози будуть однаковими для усіх сусідніх держав. Власне, 

користуючись нашим географічним розташуванням та участю у програмі 

«Польща–Україна–Білорусь», сьогодні до уряду Європейського Союзу 

доведено, що ми є надійним партнером, серйозним сусідом та активними 

учасниками у програмах транскордонної співпраці і особливе місце належить 

співробітництву у сфері цивільного захисту. 

В рамках уже реалізованих проектів, для української сторони 

здійснюється закупівля сучасних пожежно-рятувальних автомобілів для 

ліквідації надзвичайних ситуацій екологічного характеру з можливістю 

швидкого абсорбування витоків токсичних речовин, оперативних автомобілів з 

сучасним обладнанням для ефективного управління ліквідацією надзвичайних 

ситуацій та великих пожеж. Організовуються спільні українсько-польські 

навчання з ліквідації екологічних, надзвичайних ситуацій, а у Польщі наші 

рятувальники беруть участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту, в 

стажуваннях, обміні досвідом функціонування місцевої пожежної охорони у 

сільській місцевості задля відродження боєздатності сільських пожежних 

команд різних регіонів країни. 

Партнери проектів спільними зусиллями реалізовують заходи задля того, 

щоб у майбутньому продовжувати роботу щодо залучення коштів Програм 

Європейського Союзу, для покращення рівня матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів як українських, так і польських рятувальних служб. 

Це в значній мірі буде сприяти надійному захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій як природного, так і техногенного характеру.  



 

Транскордонне співробітництво необхідно розглядати, як один з 

ключових чинників забезпечення подальшого функціонування рятувальних 

служб України та Польщі, як вагомого інструменту розбудови інфраструктури 

попередження та управління природними загрозами. Дослідження створеного 

на прикордонних територіях України та Польщі транскордонного об'єднання 

«Єврорегіон Буг» дозволило втілити ряд спільних проектів у сфері цивільного 

захисту, партнерської співпраці вздовж кордонів ЄС та України. 

Хоча варто зауважити, що прийняті в Україні окремі законодавчі акти, які 

покликані сприяти розвитку транскордонного співробітництва, не мають 

достатніх підстав для їх практичного застосування. 

Актуальними залишаються двохсторонні проблеми, пов’язані з візовими 

питаннями неузгодженістю європейського законодавства з українським, 

охороною навколишнього середовища тощо. 

У контексті вище вказаного варто зауважити, що проекти 

транскордонного співробітництва, зокрема у форматі «Єврорегіон Буг», мають 

принципове значення не тільки для подальшого розвитку потенціалу 

рятувальних служб України та Польщі, а й значною мірою можуть слугувати 

для розбудови інфраструктури транскордонної системи попередження та 

управління природними загрозами, що співфінансуються Європейським 

Союзом в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – 

Білорусь – Україна». 
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