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МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Відповідно до статті 97 Цивільного кодексу України, центральні органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 

господарювання забезпечують підпорядковані їм підрозділи з питань 

цивільного захисту, сили цивільного захисту та інші організації, діяльність яких 

спрямована на виконання завдань і заходів з питань цивільного захисту, 

засобами цивільного захисту, іншим майном, службовими, навчальними, 

господарськими та підсобними приміщеннями, іншими об’єктами та спорудами 

(пожежними депо, сховищами для техніки, тренувальними залами, 

спортивними майданчиками), складськими площами в обсягах, необхідних для 

їх діяльності, а також надають у встановленому порядку земельні ділянки для їх 

розташування [1]. 

Потреба цивільного захисту у матеріальних ресурсах, техніці і 

спеціальних видах майна задовольняється Держкомресурсами та 

Мінекономікою цільового призначенням на замовлення Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій і розподіляється ним відповідно до замовлення 

штабів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових 

з'єднань і частин цивільної оборони. 

Матеріально – технічне забезпечення цивільного захисту – це комплекс 

організаційних, інженерно технічних, правових та інших заходів, спрямованих 

на  безперервне постачання  органів управління і сил цивільного захисту, а 

також населення, що потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій [2] . 



Матеріальне забезпечення організується з метою своєчасного і повного 

постачання органів управління та формувань ЦО інженерною та 

автотракторною технікою, пальним та мастильним матеріалами, технікою і 

майном радіаційного та хімічного захисту і розвідки, засобами оповіщення та 

зв’язку, медичним майном, продовольством, будівельними матеріалами, 

обмінним і спеціальним одягом, взуттям та іншими видами матеріальних та 

технічних засобів, необхідними для проведення заходів щодо захисту 

населення, об’єктів та матеріальних цінностей при НС. Воно здійснюється за 

видами постачання відповідними службами та органами постачання [3]. 

Матеріальний резерв, який в подальшому буду використовуватись як 

засіб тієї чи іншої надзвичайної ситуації готують заздалегідь. Такі резерви, як 

правило, створюються місцевими та центральними органами виконавчої влади, 

а також органами місцевого самоврядування. 

Технічне забезпечення організується для підтримання всіх видів 

інженерної, автотракторної та іншої спеціальної техніки у постійній готовності 

до виконання задач ЦО. Воно полягає у здійсненні заходів щодо технічного 

обслуговування, експлуатації і ремонту автомобільної, інженерної та іншої 

спеціальної техніки, а також в організації своєчасного постачання запасних 

частин і ремонтних матеріалів. 

Забезпечення спеціалізованих і невоєнізованих формувань цивільного 

захисту матеріальними засобами проводиться за нормами, які затверджуються у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Якість та своєчасність матеріально-технічного забезпечення значною 

мірою залежить від фінансового регулювання заходів спрямованих на їх 

покращення. 

Для більш швидкого і вчасного забезпечення матеріальними ресурсами, 

технікою та спеціальними видами майна, відповідно до Закону України «про 

місцеве самоврядування, та спеціальних рішень виконкомів місцевих раз 

створені спеціальні служби матеріально-технічного забезпечення. 



Спеціалізована служба цивільної захисту (далі - служба ЦЗ) - це 

сукупність позаштатних організаційно об'єднаних органів управління, сил та 

засобів, призначених для забезпечення виконання заходів ЦЗ, захисту 

населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення 

спеціальних робіт, пов'язаних зі спеціалізацією служби. 

Основними завданнями спеціалізованої матеріально-технічної служби є: 

організація розробки та здійснення заходів з матеріально-технічного 

забезпечення заходів ЦЗ при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного; розробка заходів щодо використання існуючих фондів 

ремонтних підприємств, установ для потреб ЦЗ; створення бази даних щодо 

об'єктів зберігання матеріально-технічних засобів на території, міста. 

Державний резерв є особливим державним запасом матеріальних 

цінностей, призначених для використання в цілях і в порядку, передбачених 

цим Законом. У складі державного резерву створюється незнижуваний запас 

матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання). 
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