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Текст лекції
1. Організація оповіщення та інформування населення
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у
своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного
захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
забезпечується шляхом:
1) функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих
автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових
систем оповіщення;
2) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального
користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих
телекомунікаційних
мереж
і
телекомунікаційних
мереж
суб’єктів
господарювання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а
також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення
і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення)
інформації;
3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій;
4) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;
5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та
автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення;
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6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового
перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних
інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.
Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних
інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування,
суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних
пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.
Оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити
підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем
централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для
автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій.
Порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту
визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Інформування у сфері цивільного захисту
1. Інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості про
надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх
класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи та методи
захисту від них.
2. Органи управління цивільного захисту зобов’язані надавати населенню
через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію,
зазначену в частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань
цивільного захисту, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху
формі.
4. Інформація має містити дані про суб’єкт, який її надає, та сферу його
діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на
людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування
населення у разі загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід
дотримуватися.
5. Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайної ситуації
здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
2. Сутність та особливості оперативного управління під час надзвичайних
ситуацій
Органи управління та сили цивільного захисту
У складі єдиної державної системи цивільного захисту функціонують
постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи,
сили цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем.
Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до
повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів
цивільного захисту, є:
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- на державному рівні - Кабінет Міністрів України, ДСНС, а також
центральні органи виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми,
та підрозділи з питань цивільного захисту у складі їх апаратів;
- на регіональному рівні - міські держадміністрації, підрозділи з питань
цивільного захисту, які утворюються у їх складі, територіальні органи ДСНС;
- на місцевому рівні - районні держадміністрації, виконавчі органи
міських (міст обласного і районного значення) рад, підрозділи з питань
цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та
сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС;
- на об’єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та
організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту,
які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до
законодавства.
Координаційними органами є:
- на загальнодержавному рівні - Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- на регіональному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій;
- на місцевому рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій районів, міст, районів у містах, селищ;
- на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій
підприємств, установ та організацій.
Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про
них.
Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної
ситуації на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівні у разі
потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, діяльність яких провадиться відповідно до положень про такі комісії.
Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування
органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій,
здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи
збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в
районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:
1) на державному рівні:
- оперативно-чергова служба державного центру управління в
надзвичайних ситуаціях ДСНС;
- оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби центральних органів
виконавчої влади (у разі їх утворення);
2) на регіональному рівні:
- оперативно-чергові служби центрів управління в надзвичайних
ситуаціях територіальних органів ДСНС;
- оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (у разі їх утворення);
3) на місцевому рівні:
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- чергові служби райдержадміністрацій та виконавчих органів міських
рад;
- оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (у разі їх утворення);
4) на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств,
установ та організацій (у разі їх утворення).
У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів управління в
надзвичайних ситуаціях залучаються представники заінтересованих органів
державної влади.
Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного
захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період,
використовується відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України
державна система пунктів управління.
Для управління єдиною державною системою цивільного захисту
використовується телекомунікаційна мережа загального користування,
телекомунікаційна мережа спеціального призначення та державна система
урядового зв’язку.
До складу сил цивільного захисту єдиної державної системи цивільного
захисту входять:
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
- аварійно-рятувальні служби;
- формування цивільного захисту;
- спеціалізовані служби цивільного захисту;
- пожежно-рятувальні підрозділи (частини);
- добровільні формування цивільного захисту.
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі
ДСНС.
Перелік центральних органів виконавчої влади, якими утворюються
спеціалізовані служби цивільного захисту, наведено у додатку 2.
До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем входять:
- спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;
- об’єктові аварійно-рятувальні служби;
- об’єктові формування цивільного захисту;
- галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
- державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу
пожежну охорону;
- добровільні формування цивільного захисту.
До складу сил цивільного захисту територіальних підсистем входять:
- підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту;
- регіональні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та
аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
- об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;
- територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
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- добровільні формування цивільного захисту.
Для забезпечення доступності для населення послуг у сфері захисту від
пожеж та надзвичайних ситуацій, громадської безпеки, екстреної медичної
допомоги органи місцевого самоврядування можуть утворювати центри
безпеки, в яких можуть розміщуватися пожежно-рятувальні підрозділи,
підрозділи Національної поліції та бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги.
Критерії утворення в населених пунктах центрів безпеки визначаються
Мінрегіоном разом з МВС та МОЗ.
Облік сил цивільного захисту на державному рівні ведеться ДСНС, а
регіональному рівні - її територіальними органами.
Режими функціонування
Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла, в Україні або в межах конкретної її території
встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної
системи цивільного захисту:
- повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану.
В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної,
сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної
обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій єдина державна
система цивільного захисту функціонує в режимі повсякденного
функціонування.
Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її
території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму підвищеної
готовності є:
- на державному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації
державного рівня;
- на регіональному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації
регіонального рівня;
- на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого
рівня.
Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її
території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму
надзвичайної ситуації є:
- на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація державного рівня;
- на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація регіонального рівня;
- на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація місцевого рівня.
Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями.
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Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в Україні
або в межах конкретної її території вводиться:
- за рішенням Кабінету Міністрів України - на території усієї держави або
її окремих регіонів;
- за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування
- на території відповідного району (міста).
У період дії надзвичайного стану в разі його введення єдина державна
система цивільного захисту функціонує відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються
згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та
іншими нормативно-правовими актами.
В особливий період єдина державна система цивільного захисту
функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з
урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про
правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами.
Основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою
цивільного захисту, є:
1) у режимі повсякденного функціонування:
- забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та
здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та
небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних
ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і
прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза
виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;
- забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;
- здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;
- розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;
- здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій
від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил цивільного захисту;
- забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до
дій за призначенням;
- організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
- створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
- організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій,
визначення ризиків їх виникнення;
- підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
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2) у режимі підвищеної готовності:
- здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а
також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та
інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
- посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною
обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта
підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза
виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також
здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних
ситуацій та їх масштабів;
- уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації,
здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
- уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від
можливих надзвичайних ситуацій;
- приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту,
залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
- здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а
також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його
про дії в умовах такої ситуації;
- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
- визначення зони надзвичайної ситуації;
- здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
- організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
- організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення
постраждалого населення;
- організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
- організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного,
інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків
надзвичайної ситуації;
- здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації
та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
- інформування органів управління цивільного захисту та населення про
розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до
Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.
З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або
доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях єдина державна система
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цивільного захисту переводиться у режим функціонування в умовах особливого
періоду в повному обсязі або у межах відповідних регіонів.
Підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до виконання
завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно
у мирний час.
Переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на
особливий період.
Виконання завдань цивільного захисту під час функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту в умовах особливого періоду
здійснюється у взаємодії з відповідним військовим командуванням.
Сили цивільного захисту
Склад та основні завдання сил цивільного захисту
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.
Основними завданнями сил цивільного захисту є:
1) проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним
ситуаціям, захисту населення і територій від них;
2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
3) гасіння пожеж;
4) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних
температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів,
затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження,
інших небезпечних проявів;
5) проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн,
сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях), крім територій, які надані для
розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних
закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових
формувань;
6) проведення вибухових робіт для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
7) проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;
8) надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі
надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я;
9) здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, призначених для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації
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наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги
постраждалим внаслідок таких ситуацій;
10) надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
11) проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів
господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення
надзвичайних ситуацій.
Сили цивільного захисту можуть залучатися до проведення
відновлювальних робіт.
Аварійно-рятувальні служби
Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
1) державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій;
2) спеціалізовані та неспеціалізовані;
3) професійні та непрофесійні.
Аварійно-рятувальні служби утворюються:
1) державні;
2) регіональні;
3) комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста,
селищі, селі;
4) об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує
об’єкти підвищеної небезпеки;
5) громадських організацій - громадською організацією відповідно до
закону.
Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і аварійнорятувальні служби громадських організацій, створені на професійній основі, є
юридичними особами.
Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких
пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є
воєнізованими.
Непрофесійні
об’єктові
аварійно-рятувальні
служби
створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників
суб’єктів господарювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я
виконувати роботи в екстремальних умовах.
Працівники аварійно-рятувальної служби поділяються на основних та
допоміжних.
До основних працівників аварійно-рятувальної служби належать
працівники, які організують і виконують аварійно-рятувальні та інші
невідкладні роботи та забезпечують готовність аварійно-рятувальних служб до
проведення таких робіт. Основні працівники професійної аварійно-рятувальної
служби поділяються на керівних та рядових.
До допоміжних працівників професійної аварійно-рятувальної служби
належать працівники, які забезпечують її повсякденну діяльність.
Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини
катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини
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катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами
влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
відповідно до закону.
Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.
Статут аварійно-рятувальної служби або положення про аварійнорятувальну службу розробляється на підставі типового статуту (положення)
аварійно-рятувальної служби та затверджується органом виконавчої влади,
органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання, які утворили
таку службу.
Державні, комунальні аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні
служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх
державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної
реєстрації юридичних осіб. Статути державних, комунальних аварійнорятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, які
подаються державному реєстратору, мають бути погоджені з центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту.
На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань:
1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів
господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення
надзвичайних ситуацій;
2) подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення
протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення
виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;
3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які
експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог
пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання;
4) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
5) виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків
надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій;
6) захист навколишнього природного середовища та локалізація зони
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф;
7) забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій
за призначенням;
8) пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у
можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які
перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під
час евакуації до лікувальних закладів;
9) ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в
умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози
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вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження,
інших небезпечних проявів;
10) контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються,
до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
11) участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації
аварій на об’єктах і територіях, що ними обслуговуються;
12) організація ремонту та технічного обслуговування аварійнорятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;
13) участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і
населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Аварійно-рятувальні служби мають право на:
1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для
виконання покладених на службу завдань;
2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які
перебувають у зоні надзвичайної ситуації;
4) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису;
5) тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і
пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації.
Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб визначаються
їх статутами чи положеннями, які погоджуються з центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, та затверджуються згідно із законодавством.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійнорятувальних служб здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів, підприємств, установ, організацій, що створюють аварійнорятувальні служби, коштів від надання додаткових платних послуг, а також
добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених
законодавством джерел.
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів
управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування,
аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних
авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних
підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів
забезпечення.
Організація та порядок повсякденної діяльності Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту та функціонування її під час виконання завдань за
призначенням визначаються Положенням про Оперативно-рятувальну службу
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цивільного захисту, що затверджується центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту.
Для аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту рішенням керівника
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, встановлюються зони
відповідальності щодо реагування на надзвичайні ситуації.
Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів
(частини)
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного
захисту
в
адміністративно-територіальних
одиницях
та
перелік
суб’єктів
господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини), визначаються
Кабінетом Міністрів України.
До повноважень Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
належить:
1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів
підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності,
володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека
виникнення надзвичайних ситуацій, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України;
2) подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення
протиаварійного стану об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що
перебувають
у власності,
володінні або
користуванні суб’єктів
господарювання, та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання
техногенної безпеки;
3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, що
експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог
техногенної безпеки;
4) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для
виконання покладених на службу завдань;
5) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж;
6) право вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної
ситуації, додержання встановлених заходів безпеки;
7) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису;
8) участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення
надзвичайних ситуацій у суб’єктів господарювання і на територіях, що нею
обслуговуються;
9) тимчасова заборона або обмеження руху транспортних засобів і
пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, місці гасіння пожежі,
а також доступу громадян на окремі об’єкти і території;
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10) здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та
окремих туристів.
Повноваження Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та
інших професійних аварійно-рятувальних служб можуть бути обмежені на
територіях та у суб’єктів господарювання, у яких відповідно до Закону України
"Про державну таємницю" встановлено спеціальні перепускні та
внутрішньооб’єктові режими.
Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
органи управління і формування Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту використовують спеціальні транспортні засоби. Перевага таких засобів
у дорожньому русі, а також правила встановлення спеціальних світлових і
звукових сигнальних пристроїв та нанесення кольорово-графічних позначень на
них визначаються актами законодавства.
Спеціалізовані служби цивільного захисту
Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту
сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні,
матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні,
торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони
громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і
заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення
фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:
1) об’єктові - на суб’єкті господарювання (шляхом формування з
працівників суб’єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають
відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту) - керівником суб’єкта
господарювання;
2) галузеві - у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом
зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу
цивільного захисту) - центральним органом виконавчої влади. Перелік
центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані
служби цивільного захисту, визначається Положенням про єдину державну
систему цивільного захисту;
3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну
територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня або
об’єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту
місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту).
Органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту є:
1) місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування;
2) відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої
влади.
Спеціалізовані служби цивільного захисту мають право на:
1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для
проведення робіт з цивільного захисту;
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2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які
перебувають у зоні надзвичайної ситуації.
Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, що
призначаються до складу спеціалізованих служб цивільного захисту,
визначаються цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Порядок утворення та функціонування спеціалізованих служб цивільного
захисту визначається положенням про них, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України.

