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ХАРАКТЕРНІ НОВОВВЕДЕННЯ КОДЕКСУ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

1 липня 2013 року було введено в дію Кодекс цивільного захисту України, 

який був прийнятий 2 жовтня та набрав чинності 21 листопада 2012 року.  

З моменту введення даного Кодексу в Україні втратили чинність ряд 

законів України, а саме: „Про Цивільну оборону України”, „Про пожежну 

безпеку”, „Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони”, 

„Про війська Цивільної оборони України”, „Про аварійно-рятувальні служби”, 

„Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”, „Про правові засади цивільного захисту”. 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій та відносини із запобігання останнім, а також 

відносини пов’язані із реагуванням на надзвичайні ситуації та ліквідацією їх 

наслідків. Так, Кодексом унормовані питання функціонуванням єдиної 

державної системи цивільного захисту, повноваження органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, склад та основні завдання сил цивільного 

захисту. 

Кодекс цивільного захисту України складається із 12 розділів, 33 глав та 

140 статей.  

Відповідно до Кодексу: 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. Здійснення функції цивільного захисту покладено на 

Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади. Зокрема, для 

координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною 

безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на 

надзвичайні ситуації Кабінетом Міністрів України утворюється Державна 

комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а 

міськими та місцевими державними адміністраціями відповідно – регіональні 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і 

місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; на підприємствах, установах, організаціях, в свою чергу, 

утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій. Забезпечення реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту здійснюватиметься єдиною 

державною системою цивільного захисту, яка складається з функціональних і 

територіальних підсистем та їх ланок.  

Відповідно до Кодексу до сил цивільного захисту належать:1) оперативно-

рятувальна служба цивільного захисту; 2) аварійно-рятувальні служби; 3) 

формування цивільного захисту; 4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 6) добровільні формування 

цивільного захисту. 

Окрім цього, нововведеннями Кодексу цивільного законодавства можна 

назвати: скасування дозволу з пожежної безпеки перед початком будівництва; 

регулювання питання компенсації понівеченого майна (передбачається лише 

добровільне страхування майна); заборону приватизації захисних споруд; 

проведення атестації рятувально-аварійних служб. Важливо, що окрему главу 

присвячено навчанню населення діям у надзвичайних ситуаціях, а відповідну 

постанову про порядок здійснення таких дій вже затверджено Кабінетом 

Міністрів України. 

Характерним нововведенням Кодексу є те, що відтепер новоствореним 

підприємствам, щоб почати роботу, більше не потрібен дозвіл 



Держтехногенбезпеки. Необхідно буде подати лише декларацію відповідності 

вимогам законодавства матеріально-технічної бази підприємства. Отже, 

достатньо повідомити державного адміністратора або центральний орган 

виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки (дозвільний орган - Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій), що нормативні вимоги підприємцем виконано, та 

розпочинати роботу.  

Разом з цим, на підприємствах із високим ступенем ризику потрібно буде 

провести експертну оцінку протипожежного стану підприємства для того, щоб 

розпочати працювати. Повноваження щодо проведення такої експертизи надано 

суб’єктам господарювання, які одержали відповідну ліцензію. Отже, зазначені 

суб’єкти можуть бути будь-якої форми власності, що максимально 

унеможливить корупційні діяння у дозвільній сфері цивільного захисту (ст. 57 

Кодексу). 

Також слід звернути увагу на положення статті 70 зазначеного Кодексу, 

яка забороняє контролюючим органам у сфері техногенної та пожежної безпеки 

самостійно опечатувати і припиняти роботу підприємств, цехів, магазинів і т.д. 

З 1 липня повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих 

виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно 

за рішенням адміністративного суду. 
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