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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 (стаття 1) [1].  

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 

1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян 

на захист життя, здоров’я та власності; 

2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 

4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-

рятувальних служб; 

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 

інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів 

цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 



8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту; 

9) виправданого ризику та відповідальності 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; 

 органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних 

ситуацій. 

Центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту 

виконує наступні функції: 

 забезпечує реалізацію державної політики та здійснює державний нагляд за 

дотриманням законів та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного 

захисту; 

 забезпечує діяльність єдиної системи цивільного захисту; 

 контролює організацію виконання заходів, спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форми власності; 

 перевіряє стан готовності своїх територіальних органів, сил і засобів цивільного 

захисту до дій в режимі надзвичайної ситуації; 

 забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у 

сфері цивільного захисту; 



 контролює накопичення, збереження і цільове використання матеріальних 

ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності [2]. 

Побудувати структуру ЄДСЦЗ та її органів, пояснити порядок 

підпорядкування, взаємодії і координації між її складовими частинами  

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій — 

сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається 

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту. Підсистеми єдиної 

системи цивільного захисту — сукупність підпорядкованих спеціально 

уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та 

територіальних органів управління, на які покладаються визначені законом 

завдання у конкретних сферах цивільного захисту [2]. 
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