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УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 
Ковба В.В.  

Саміло А.В., ст. викладач кафедри права та менеджменту  
у сфері цивільного захисту 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 

З метою проведення комплексного дослідження, яке стосується під-
вищення ефективності організації та координації діяльності державних, 
відомчих, місцевих та добровільних пожежно-рятувальних формувань не-
обхідно передусім дослідити діяльність даних підрозділів на сьогоднішній 
день, що дозволить виявити основні проблемні питання, з якими пожежно-
рятувальні підрозділи зустрічаються у своїй діяльності. 

Отже, для проведення даного дослідження було проаналізовано На-
ціональну доповідь ДСНС України за 2013 р. (доповідь за 2014 р. на момент 
написання роботи не є готовою, оскільки термін її виконання – другий ква-
ртал 2015 р.).  

Так, протягом 2013 р. організаційна робота пожежно-рятувальних 
підрозділів забезпечувалася законами та нормативно-правовими актами у 
всіх напрямках. 

Основними пріоритетами державної політики у сфері цивільного за-
хисту залишилося забезпечення безпеки життєдіяльності населення та реа-
гування на надзвичайні ситуації, системне вирішення проблем їх попере-
дження на території України, забезпечення техногенної та пожежної безпе-
ки. Особливу увагу було звернуто на розробці підзаконних актів для реалі-
зації основних положень введеного в дію Кодексу цивільного захисту [2].  

Так, до моменту прийняття Кодексу цивільного захисту, в державі, 
де-юре, існували та паралельно функціонували три державні системи з про-
тидії надзвичайним ситуаціям, а саме: 

1. система цивільної оборони (створена на підставі Закону України 
«Про цивільну оборону України» у 1993 р.) 

2. єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру (створена на підставі Зако-
ну України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру» у 2000 р.) 

3. єдина державна система цивільного захисту населення і територій 
(створена на підставі Закону України «Про правові засади цивільного захи-
сту» у 2004 р.) 
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Існування даних систем беззаперечно призводила до неузгодженості 
прийняття рішень в діях центральних і місцевих органів виконавчої влади 
під час виконання ними поставлених завдань та у цілому – до зниження 
ефективності роботи реагування на надзвичайні ситуації. 

Завдяки прийняттю Кодексу цивільного захисту, була створена єдина 
система з протидії надзвичайним ситуаціям – Єдина державна система ци-
вільного захисту, що беззаперечно позитивно відобразилося на процесі ко-
ординації державних, місцевих, відомчих та добровільних пожежно-
рятувальних формувань. 

Протягом року в Україні виникло 143 надзвичайні ситуації з них: техно-
генного характеру – 75, природного характеру – 56, соціального характеру – 12, 
які за обсягами заподіяних наслідків розподілилися на: державного рівня – 1, 
регіонального рівня – 11, місцевого рівня – 58, об’єктового рівня – 73. 

Аналіз діяльності пожежно-рятувальних підрозділів за 2013 рік свід-
чить, що завдання, які визначені для них в Кодексу цивільного захисту Ук-
раїни, в основному виконується. 

Узагальнюючи проведене дослідження необхідно відзначити такі по-
зитивні моменти у діяльності пожежно-рятувальних підрозділів: 

1.Статистика виникнення надзвичайних ситуацій в Україні за останні 
чотири роки свідчить про зниження загальної кількості надзвичайних ситу-
ацій. А в 2013 році у порівнянні з 2012 роком загальна кількість надзвичай-
них ситуацій зменшилася на 32,5%.  

2. Протягом зазначеного періоду було розроблено, погоджено і під-
готовлено понад 60 підзаконних нормативно-правових актів. Це безумовно 
засвідчує, що протягом 2013 р. проводилася активна робота з вдосконален-
ня організаційних та координаційних функцій як пожежно-рятувальних 
підрозділів, так і системи цивільного захисту загалом. 

3. Позитивний ефект виявило прийняття Кодексу цивільного захисту, 
що дозволив уникнути існуючі дублювання та протиріччя, які містилися у 
законодавстві цивільного захисту. 

4. Завдяки зусиллям ДСНС України, на підприємствах, в установах і 
організаціях різних сфер діяльності покращилась робота щодо реалізації 
заходів і запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і терито-
рій від них, здійснення заходів із соціального захисту постраждалих, нав-
чання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

 
Література: 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. 
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