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Група №31 

Захист України 

Урок 3-4 

Тема: Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче 

та нормативно- правове забезпечення її функціонування. Класифікація 

надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні 

надзвичайних ситуацій. 

Мета:  

 

Матеріал до уроку 

Правовою основою цивільного захисту (далі − ЦЗ), є Конституція 

України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони України, а також 

акти Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України. 

Єдина державна система цивільного захисту (далі − ЄДС ЦЗ) – 

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 ЦЗ. 

Основною метою функціонування ЄДС ЦЗ є об’єднання дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, підпорядкованих їм 

сил цивільного захисту для реалізації заходів державної політики у сфері 

ЦЗ, як в мирний час так і в особливий період. 

Єдина державна система цивільного захисту виконує завдання, 

визначені у статті 8 Кодексу цивільного захисту України. 

ЄДС ЦЗ призначена для реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту. Керівництво ЄДС ЦЗ здійснює Кабінет Міністрів 

України. 

Вертикаль структури Єдиної державної системи цивільного 
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захисту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄДС ЦЗ здійснює відповідно 

до покладених на неї завдань Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій (далі − ДСНС). 

ДСНС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якої спрямовує та координує Міністерство внутрішніх справ України. 

ДСНС України входить до системи органів виконавчої влади і 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері ЦЗ, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій (далі − НС) та запобігання їх 

виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, 

гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-

рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, 

а також гідрометеорологічної діяльності. 

ДСНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, 

іншими актами законодавства України, а також Положенням про ДСНС. 

Територіальні підсистеми 

ЄДС ЦЗ та їх ланки 

Функціональні підсистеми 

ЄДС ЦЗ 

Органи місцевого 

самоврядування та об’єднаних 

територіальних громад 

Місцеві органи 

виконавчої влади 

Центральні органи 

виконавчої влади 



Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту. Територіальні підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту та їх ланки. 

Єдина державна система цивільного захисту складається з постійно 

діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

Організаційна побудова функціональної підсистеми ЄДС ЦЗ: 

 

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ (далі – функціональні 

підсистеми) створюються у відповідних сферах суспільного життя 

центральними органами виконавчої влади з метою захисту населення і 

територій від НС у мирний час та в особливий період, забезпечення 

готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на 

запобігання і реагування на НС. 

Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми 

здійснюється керівником органу чи суб’єкта господарювання, що створив 

таку підсистему. 



Організаційно-структурна побудова територіальної ланки в 

обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування: 

Органи управління та сили цивільного захисту єдиної державної 

системи цивільного захисту, організація їх взаємодії на регіональному, 

місцевому та об’єктовому рівнях. 

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

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 ЄДС ЦЗ: 

повсякденного функціонування; 

підвищеної готовності; 

надзвичайної ситуації; 

У режимі надзвичайної ситуації: 

 здійснення оповіщення органів управління та сил ЦЗ, а також 

населення про виникнення НС та інформування його про дії в умовах такої 



ситуації; 

 призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС 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 НС; 

 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. 

У режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до 

Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану». 

У режимі воєнного стану – виконання завдань відповідно до Закону 

України «Про правовий режим воєнного 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 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. 

Завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо 

приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її 

функціональних та територіальних підсистем у готовність до 

виконання завдань за призначенням в особливий період визначає 

відповідний указ Президента України. 

 

Домашнє завдання: написати конспект 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


