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СУЧАСНИЙ СТАН ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Останнім часом спостерігається глобальна зміна клімату і посилення 

техногенних ризиків. Наслідки таких перемін стають все більш відчутними в 

Україні. За минулі 20 років середня температура літнього періоду зросла на 0,8-

1,5˚С, а середня температура січня та лютого - майже на 2,5˚С, що призвело до 

змін у ритмі сезонних явищ - весняних паводків, випадіння снігу та збільшення 

інших стихійних лих у два рази. Більш того, вони часто стосуються одночасно 

цілої групи областей України. Посухи й повені не тільки почастішали, їх 

руйнівний вплив збільшується, як і наслідки для економіки (повені на Дунаї у 

2005 р., на Дністрі й у Закарпатті у серпні 2008, посуха по всій Україні у 2007, 

рекордні снігопади на заході та центральній частині країни у березні 2013 та у 

грудні 2009 на півдні та в АР Крим) [1]. Це стало причиною актуалізації 

системи цивільного захисту. 

У зв'язку з набранням чинності нового Кодексу Цивільного захисту, 

Урядом прийнято Постанову № 11 «Про затвердження Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту» від 9 січня 2014 року, спрямовану на 

підвищення ефективності захисту людей і територій від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру. А також забезпечення чіткої координації 

структур, задіяних під час надзвичайних ситуацій, центральних і місцевих 

органів влади, рятувальників, комунальних служб, підприємств, волонтерів - і 

створення можливості для оперативного інформування населення.  

Єдина державна система цивільного захисту – це сукупність органів 

управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, 



підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної 

політики у сфері цивільного захисту [2]. 

ЄДСЦЗ складається з постійно діючих функціональних і територіальних 

підсистем та їх ланок. 

Функціональні підсистеми створюються у відповідних сферах суспільного 

життя центральними органами виконавчої влади з метою захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, 

забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих 

на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Територіальні підсистеми ЄДСЦЗ створюються в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в 

особливий період у відповідному регіоні [3]. 

Ключовими нововведеннями в рамках Положення про ЄДСЦЗ є: 

1. Положення регламентує відносини між органами влади 

та підприємствами в рамках забезпечення цивільного захисту населення і 

територій. Це означає, що до ліквідації надзвичайної ситуації залучатимуться 

підприємства незалежно від форми власності. 

2. Регламентуються повноваження державних органів влади в умовах 

надзвичайних ситуацій (НС). Зокрема, стало можливим створення на цей 

час спеціальних органів управління, зокрема, спеціальних комісій з питань 

ліквідації наслідків НС, штабів з ліквідації НС, призначення керівника робіт з 

ліквідації НС. 

3. На посадових осіб покладається персональна відповідальність за захист 

життя і здоров'я людей в умовах надзвичайних ситуацій. А також посилюється 

їх відповідальність за невиконання цих обов'язків.  

Найважливішою відмінністю оновленої системи цивільного захисту є 

чіткий розподіл завдань і відповідальності між органами влади і 

підприємствами. Для цього створена трьохрівнева система захисту. 



Перший рівень – державний – це Кабінет Міністрів під керівництвом 

Прем'єр-міністра. А безпосереднє управління системою захисту населення на 

цьому рівні буде здійснювати Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Другий рівень – територіальний, під керівництвом голови 

облдержадміністрації, міського голови, голови райдержадміністрації, сільської 

ради. 

Третій рівень – це рівень конкретного підприємства, організації та 

установи (а також інших суб'єктів господарювання). 

Координація роботи цієї трирівневої системи захисту здійснюється 

Державною комісією техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

під керівництвом Віце-прем'єр-міністра і Голови Державної комісії з 

надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки. 
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