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 На території нашої країни розташована велика кількість промислових, енергетичних, 

транспортних, техногенно-небезпечних об’єктів та природно небезпечних територій, які 

загрожують виникненню надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру 

на всій території України.   

Основними завданнями АРС є: - проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт; - ліквідація надзвичайних ситуацій та 

окремих їх наслідків; - виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них 

населення і територій; - захист навколишнього природного середовища та локалізація зони 

впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

 Контроль за реєстрацією, матеріальним забезпеченням, готовністю до проведення 

робіт з ліквідації НС усіх АРС здійснює Державна інспекція техногенної безпеки України 

(ДІТБ). 

 Державний нагляд і контроль за діяльністю АРС та їх готовністю до реагування на 

НС включає організацію нагляду і контролю за створенням, проведенням атестації, 

комплектуванням та підготовкою АРС та підпорядкованих підрозділів до проведення 

пошукових та аварійно-рятувальних робіт у НС техногенного та природного характеру, 

виконанням робіт із запобігання виникненню НС, відповідністю та ефективністю 

використання підрозділів за встановленим атестаційним профілем. 

 За даними ДІТБ на території України створено 592 АРС, з них 371-державна (всі 

атестовані), 67 – комунальних (атестовані – 63), 69 – об’єктових (атестовані – 56) та 16 – 

громадських формувань (атестованих – 13). 

 Для проведення діяльності АРС повинні пройти реєстрацію та атестацію. 

 Реєстрація АРС включає в себе подання до відповідного органу ДІТБ: - рішення 



засновника про утворення аварійно-рятувальної служби; - статут (положення), затверджений 

згідно із законодавством. 

 Після проведення процедури реєсторації АРС вони підлягають обов’язковій 

атестації. Для проведення атестації створюються атестаційні комісії: - центральна 

міжвідомча атестаційна комісія;  -  територіальні міжвідомчі атестаційні комісії;   - відомчі 

(галузеві) атестаційні комісії. 

Контроль за реєстрацією, атестацією та діяльністю АРС здійснюється, у відповідності з 

чинним законодавством, і передбачає щорічну планову, позапланову та комплексну 

перевірку.   

 При проведенні цільової перевірки  перевіряють окремі питання, під час яких 

перевіряється усунення недоліків, які були виявлені під час проведення попередньої 

комплексної або цільової перевірки. Дані перевірки проводяться за раніше розробленим 

планом не рідше одного разу в 5 років. Термін проведення такої перевірки не повинен 

перевищувати 5 діб. 

  За результатами перевірки складається акт з визначенням оцінки діяльності АРС: 

готова до дій за призначенням, обмежено готова до дій за призначенням, не готова до дій за 

призначенням, який подається для ознайомлення керівництву АРС і затверджується 

керівником органу, який призначив перевірку.  

  Якщо в результаті перевірки встановлено, що АРС не готова до дій за 

призначенням, то вона знову перевіряється після усунення недоліків, але не раніше 2-х 

місяців після проведення попередньої перевірки. Якщо і при цьому АРС оцінюється як така, 

що не готова до дій за призначенням, то проводиться у встановлений строк позачергова 

атестація АРС. 

  Висновки за результатами перевірок подаються до відповідних атестаційних комісій 

для врахування при проведенні черговій атестації. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України „Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 року № 1281-XIV. 

2. Наказ МНС України від 05.03.2002 р. № 61 „Про затвердження Положення про порядок 

проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до 

реагування на надзвичайні ситуації”. 


