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4) Забезпечення продуктами харчування. Продукти харчування є фі-
зіологічною основою життєдіяльності. Зі збільшенням чисельності населення ця 
проблема стає особливо гострою. Якщо людство не розробить нові перспективні 
технології вирощування продуктів харчування і своєчасно не адаптується до 
них, може виникнути небезпечна ситуація глобального масштабу. 

5) Наявність і раціональне використання питної (прісної) води. 
Йдеться про охорону прісної води від забруднення, що може призвести до 
непридатності її для населення. Звідси випливає важливість очищення води, 
боротьба з промисловим і побутовим забрудненням, виснаженням водойм. 

6) Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва. 
Особливо небезпечними є відходи атомних, хімічних, біологічних виробництв, 
кількість яких щорічно зростає і, відповідно, збільшується кількість відходів. 
Тому основні проблеми життєдіяльності людини зводяться до комплексу 
заходів для захисту, раціонального використання природних ресурсів і 
відновлення живої (рослинний і тваринний світ) і неживої (ґрунт, вода, 
атмосфера, надра, клімат та ін.) природи. 

Отже, прийнятні умови життєдіяльності людини великою мірою 
ґрунтуються на забезпеченні належних умов безпеки перебування людини у 
навколишньому середовищі. А поява наукової галузі знань про безпеку 
життєдіяльності людини - це закономірний процес розвитку суспільства, 
обумовлений, з одного боку, бурхливим розвитком науково-технічного 
прогресу, процесами глобалізації і створенням комфортних умов життя для 
людини, а з іншого - зростанням різноманітних небезпек. 
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України декларує: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 

Нова ідеологія протидії катастрофам та надзвичайним ситуаціям пе-
редбачає об'єднання всіх компонентів захисту населення і територій від НС із 
визначенням єдиного координатора, у ролі якого виступає ДСНС України за 
активною участю науково-дослідних установ. 

Правова держава не може існувати без правової культури, досконалого 
механізму застосування законів у будь-якій сфері життя. Безпека жит-
тєдіяльності не є винятком. Тому з 1 липня 2013 року набув чинності Кодекс 
цивільного захисту України. 

Кодекс забезпечив 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. 

Одне з найголовніших досягнень даного нормативно-правового акту - це 
впровадження заходів для зменшення наглядових та контрольних функцій у 
сфері техногенної та пожежної безпеки. Повністю скасовується процедура 
отримання дозволів органів пожежної безпеки на початок робіт, встановлюється 
виключно судовий порядок зупинення роботи суб'єктів господарювання і лише 
за наявності порушень, що створюють загрозу житло або здоров'ю людей. Це в 
свою чергу дозволить суттєво полегшити умови ведення бізнесу в Україні. 
Документом встановлюється нове, основоположне поняття і сутність терміна 
«цивільний захист»: «цивільний захист - це функція держави, спрямована на 
захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий 
період», тобто з 1 січня 2013 року в Україні існує одна структура протидії 
надзвичайним ситуаціям - Єдина державна система цивільного захисту. 

Зазначено також, що цивільний захист є одним із основних пріоритетів 
діяльності органів влади, адміністрацій підприємств, установ та організацій, які 
є суб'єктами забезпечення цивільного захисту. 

Для керівників підприємств, суб'єктів господарювання Кодекс визначає: 
- права та обов'язки громадян, іноземців та інших мешканців у сфері ЦЗ; 
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- основні норми та положення щодо запобігання НС та захисту 
населення і територій; 

- порядок відшкодування збитків та надання допомоги постра- 
ждалим особам; 

- порядок фінансування та матзабезпечення заходів ЦЗ; 
- класифікацію надзвичайних ситуацій тощо. 

Крім того, Кодекс визначає повноваження органів влади, керівників 
підприємств, установ та організацій з питань ЦЗ. Конкретизовано питання 
планування діяльності у сфері ЦЗ, зокрема, передбачено, що суб'єкти госпо-
дарювання з чисельністю персоналу до 50 осіб розробляють Інструкцію щодо 



 

158 дій персоналу в разі загрози та виникнення НС, а не план реагування на НС. Цим 
актом визначаються норми і положення стосовно аварійно- рятувального 
обслуговування об'єктів господарювання і територій, для яких існує небезпека 
виникнення НС, аварійно-рятувальними службами ЦЗ, надання ними платних 
послуг. Окремими статтями впорядковано: 

- повноваження органу влади, що здійснює державний нагляд у 
сфері техногенної та пожежної безпеки; 

- підстави для припинення роботи підприємств, об'єктів, виро-
бництв тощо; 

- підстави для видачі приписів, постанов і розпоряджень; 
- санкції з питань порушення вимог законодавства з питань 

пожежної та техногенної безпеки. 
За Кодексом ліквідацією наслідків НС керує тільки одна особа - Керівник 

робіт з ліквідації НС, яка діє на принципах єдиноначальності. Як робочий орган 
Керівника створюється Штаб з ліквідації НС. 

Уведений в дію Кодекс цивільного захисту України, в якому враховано 
національний та міжнародний досвід з питань цивільного захисту, встановлює 
єдину систему з протидії надзвичайним ситуаціям в Україні, сприяє зниженню 
ризику виникнення надзвичайних ситуацій, формуванню належних правових, 
економічних і організаційних засад захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій у мирний час та особливий період а також сприяє підвищенню 
ефективності державної політики у сфері цивільного захисту. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄДСЗЦ 
Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням 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 
форми власності(статтяі) [1]. 

http://www.mns.gov.ua/


УПРАВЛІНСЬКІ, ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 159 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ  

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 
1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав 

громадян на захист життя, здоров'я та власності; 
2) комплексний підхід до вирішення завдань цивільного захисту; 
3) пріоритетносте завдань, спрямованих на рятування життя та збе-

реження здоров'я громадян; 
4) максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 
5) централізація управління, єдиноначальності, підпорядкованості, 

статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 
аварійно-рятувальних служб; 

6) гласність, прозорість, вільне отримання та поширення публічної ін-
формації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільність - у разі залучення громадян до здійснення заходів 
цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для їхнього життя і здоров'я; 

8) відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 
цивільного захисту; 

9) виправданий ризику та відповідальність керівників сил цивільного 
захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно- рятувальних та 
інших невідкладних робіт(стаття 7) [1]. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади та їх роль в забезпеченні 
захисту населення і територій від НС (Правове забезпечення, функції,порядок 
організації керівництва і функціонування структурних підрозділів з питань НС). 

До складу центрального органу виконавчої влади з питань цивільного 
захисту належать: 

- урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту; 
— органи оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері 

цивільного захисту; 
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