11. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯД
ЗА БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
11.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Поняття про управління БЖД. Перманентний ризик та об’єктивна можливість
впливу на рівень безпеки висувають на перший план питання методики та техніки
керування безпекою.
Під керуванням БЖД мають на увазі організовану дію на систему «людинасередовище» з метою досягнення бажаних результатів.
Керувати БЖД – це означає свідомо переводити об’єкт з одного стану
(небезпечного) в інший (менш небезпечний).
При цьому об’єктивно дотримуються умови економічної та технічної
доцільності, порівняння витрат та отримання вигоди.
Системний підхід до управління. Вимога системності полягає в урахуванні
необхідного та достатнього числа компонентів, якими визначається безпека.
Найважливіші принципи системного аналізу зводяться до наступного: процес
прийняття рішень повинен починатися з виявлення та чіткого формулювання
кінцевої мети; всю проблему необхідно розглядати як одне ціле: необхідний аналіз
альтернативних шляхів досягнення мети; підмета не повинна вступати в конфлікт із
загальною метою.
При цьому мета повинна задовольняти вимоги реальності, предметності,
кількісної визначеності, адекватності, ефективності, контрольованості. Формування
мети – найбільш складне завдання у керуванні безпекою. Мету слід розглядати як
поняття ієрархії. Програма завжди спрямована на досягнення конкретної мети. Це
головна мета. Вона поділяється на ряд підлеглих завдань, які вирішуються
відповідно до ступеню їх важливості.
Стадії життєвого циклу. Стадії, на яких повинні ураховуватися вимоги безпеки,
утворюють повний цикл діяльності, а саме: науковий задум; НДП; ОКР; проект,
реалізація проекту; випробування; виробництво; транспортування; експлуатація;
модернізація та реконструкція; консервація та ліквідація; поховання. Своєчасне
урахування вимог безпеки на кожній стадії обумовлюється не тільки технічними,
але й економічними вимогами.
Функції управління БЖД. Управління – це процес, у якому можна в загальному
випадку виділити кілька функцій:
Аналіз та оцінка стану об’єкту.
Прогнозування та планування заходів для досягнення мети та завдань
управління.
Організація, тобто безпосереднє формування керованої та керуючої систем.
Контроль, тобто система спостереження та перевірки за ходом організації
управління.
Визначення ефективності заходів.
Стимулювання, тобто форми впливу, що спонукають учасників управління
творчо вирішувати проблеми управління.
Засоби управління БЖД. У БЖД виділяють наступні аспекти:
світоглядний;
фізіологічний;
психологічний;
соціальний;
âèõîâíèé;
åðãîíîì³÷íèé; åêîëîã³÷íèé; ìåäè÷íèé; òåõí³÷íèé; îðãàí³çàö³éíî-îïåðàòèâíèé;
ïðàâîâèé (þðèäè÷íèé); åêîíîì³÷íèé.
Відповідно до аспектів існує багата палітра засобів керування БЖД. До них,
зокрема, відносяться: освіта народних мас; виховання культури безпечної
поведінки; професійна освіта; професійний відбір; медичний відбір; психологічний

890

вплив на суб’єктів керування; раціоналізація режимів праці та відпочинку; технічні
та організаційні засоби колективного захисту (ЗКЗ); засоби індивідуального захисту
(ЗИЗ); система пільг та компенсацій тощо.
Декомпозиція предметної діяльності. Управління безпекою пов’язане з
виділенням у складній системі більш простих елементів. Цей процес називається
декомпозицією діяльності. Рівень деталізації залежить від особливостей системи,
умов та мети керування та від інших факторів. Наприклад, для аналізу звичайного
трудового процесу в загальному випадку можна виділити наступні елементи:
предмети, засоби та продукти праці; енергія; технологія; інформація; природнокліматичні фактори; рослини, тварини; працівник колективу. Неважко побачити,
що кожний з названих елементів системи за своєю природою системний і за
необхідності може піддаватися процесу декомпозиції.
Приблизна схема проектування БЖД. Проектування умов безпеки достатньо
складний процес, що вимагає відповідної підготовки осіб, яким він доручається.
Приблизна схема дій приведена в табл 11.1.
Т а б л и ц я 11.1. Логічно-методична схема аналізу та проектування
безпеки життєдіяльності.
Послідовність дій
1. Декомпозиція проектованих або
існуючих об’єктів на елементи.

2. Ідентифікація небезпек,
створюваних кожним елементом,
визначеним у п. 1.
3 Побудова. «дерева причин та
небезпек»
4. Кількісна та якісна оцінка
небезпек, порівняння з
допустимими значеннями та
рівнем ризику.
5. Визначення мети.
6.Комплексна оцінка об’єктів за
параметрами безпеки.
7. Аналіз можливих принципів,
методів та засобів забезпечення
безпеки, альтернатив.
8. Аналіз досягнень та недоліків,
втрат та вигод по кожній
альтернативі.
9. Аналіз прийнятних методів,

Результат дій
Конкретизуються:
1. Предмети праці.
2. Засоби праці:
машини, споруди, будівлі.
3. Продукти праці, Напівфабрикати
4. Енергія (електрична, пневматична тощо).
5. Технологічні процеси, операції, дії.
6. Природно-кліматичні фактори.
7. Рослини, тварини.
8. Персонал.
9. Робочі місця, цехи, ділянки тощо
Перелік небезпек

Причини небезпек
Перелік причин та небезпек, захист від яких
необхідна.

Якісне визначення параметрів,
які повинні бути досягнуті.
Прийняті інтегральні та бальні
показники.
Набір принципів, методів, альтернатив

Вибір прийнятного варіанту.

Вибір конкретних методів, засобів,
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Послідовність дій
принципів та засобів.
10. Розрахунки.
11. Оцінка ефективності.

Результат дій
принципів.
Конкретні рішення.
Показники технічного, соціального,
економічного ефектів.

11.2. ОСНОВА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Для керування безпекою життєдіяльності в Україні Кабінетом Міністрів
створено Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Очолює
Національну раду Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики. Для
забезпечення її роботи створено секретаріат у кількості 7 чоловік, керівництво яким
покладено на відповідального секретаря Національної ради.
В Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських
державних адміністраціях ці питання доручени структурним підрозділам з питань
охорони праці. До їх складу введені посади спеціалістів у галузі профілактики
побутового травматизму.
З метою посилення державного впливу на раціональне використання трудових
ресурсів на Міністерство праці покладено проведення організаційно-методичної
роботи з профілактики побутового травматизму, для чого в її центральному апараті
введено спеціалісти у цій галузі.
Національна рада розробляє і реалізує державну політику в галузі охорони
життя людей на виробництві та профілактику побутового травматизму, створює
систему державного управління цією галуззю.
В числі інших Національна рада вирішує таки задачи:
розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного
управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового
травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про
вдосконалення цієї системи;
організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень
Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів,
пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності
населення, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з цих питань;
координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади
у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового
травматизму;
організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засі-даннях бюро
Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;
бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та
поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та
профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за
виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.
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11.3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ЗА КОРДОНОМ
Досвід організації керування заходами по запобіганню НС та захисту
населення за кордоном становить ïðàêòè÷íèé èíòåðåñ .
У США в 1979 році створено íàö³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ з дій у надзвичайних
умовах (NEMA). Законом про цивільну оборону на це управління покладені
функції з координації та підтримки заходів підготовки до НС мирного та воєнного
часу і забезпечення життєдіяльності населення в умовах НС. Центральний апарат
NEMA складається з 5 управлінь, що відповідають за виконання певних програм:
забезпечення функціонування у НС; навчання; національної готовності; надання
допомоги; страхування. Вся територія США поділена на 10 округів, у яких створені
штаби. Для виконання завдань із захисту населення у США çàëó÷àþòüñÿ ð³çí³
îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè òà äîáðîâ³ëüí³ òîâàðèñòâà. Ó ÑØÀ íàðàõîâóºòüñÿ 2700
îðãàí³çàö³é, ùî îòðèìóþòü êîøòè ç áþäæåòà ЦÎ ³ ðîçðîáëÿþòü ïëàíè ä³é íà
âèïàäîê ÍÑ.
В Італії у відповідності з діючим законодавством відповідальність за
проведення заходів із ГО покладена на міністерство оборони (загальне керівництво
ГО) та на міністерство внутрішніх справ (захист населення від стихійного лиха).
Координацію всієї діяльності з питань НС здійснює міжвідомчий комітет ЦО, у
склад якого входять представники міністерства оборони, внутрішніх справ,
транспорту та зв’язку, сільського та лісового господарства, праці, соціального
забезпечення, промисловості та торгівлі. Територія країни поділена на 12 зон
громадянського захисту.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт як у мирний, так і у воєнний час,
залучаються підрозділи регулярних військ. Кожного року в одній з провінцій
проводяться навчання, у яких, крім формувань протипожежної служби та воїнських
частин, приймають участь добровільні організації.
У Бельгії структура ЦО країни визначена королівським указом від 1954 року.
Загальне керівництво цивільною обороною покладено на міністра внутрішніх справ.
Йому підзвітна генеральна адміністрація ЦО, яка здійснює керівництво заходами у
масштабі країни. Територія країни поділена на 9 округів.
У Данії закон ЦО визначає чотири основні функції ЦО: оповіщення населення
у випадку небезпеки; організація евакуації населення з небезпечних регіонів;
укриття населення у захисних спорудах; проведення пошукових та рятувальних, а
також відновлювальних робіт після НС. Керівництво ЦО здійснює управління,
створене при міністерстві внутрішніх справ. Ó ³íøèõ êðà¿íàõ öÿ ñèñòåìà íå ìàº
ïðèíöèïîâèõ â³äì³ííîñòåé – âîíà àíàëîã³÷íà çãàäàíèì.

11.4. ЕКСПЕРТИЗА, ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ
І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ЛЮДИНИ

Експертиза. Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè º
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ö³ºþ áåçïåêîþ íà ð³âí³ ôîðìóâàííÿ ìåõàí³çì³â
âèíèêíåííÿ ÷èííèê³â âïëèâó.
Åêñïåðòèç³ ï³äëÿãàþòü ïðîåêòè íîðìàòèâíèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, Óðÿäó
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Ðàä, ðåçóëüòàòè äîñë³äíèöüêèõ ³ ïåðåäïðîåêòíèõ ðîá³ò,
ïðîåêòí³ ìàòåð³àëè â óñ³õ ãàëóçÿõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà; òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íèé
ñòàí, ùî ñêëàâñÿ â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ òà ðåã³îíàõ â ðåçóëüòàò³
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íåêîíòðîëüîâàíîãî ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ òåõí³÷íèõ îá'ºêò³â ³ êîìïëåêñ³â, ³
ñòâîðþº íåáåçïåêó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷í³
òåõíîãåíí³ òà ïðèðîäí³ îá'ºêòè.
Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються Законами України
«Ïðî åêîëîã³÷íó åêñïåðòèçó», «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà» òà ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Åêîëîã³÷íà åêñïåðòèçà – âèä íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüíî
óïîâíîâàæåíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, åêîëîãî-åêñïåðòíèõ ôîðìóâàíü òà îá'ºäíàíü
ãðîìàäÿí, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà ì³æãàëóçåâîìó åêîëîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³, àíàë³ç³ òà
îö³íö³ ïåðåäïðîåêòíèõ, ïðîåêòíèõ òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â ÷è îá'ºêò³â, ðåàë³çàö³ÿ ³ ä³ÿ
яких може негативно впливати або впливає на стан довкілля та здоров'я людей, і
ñïðÿìîâàíà íà ï³äãîòîâêó âèñíîâê³â ïðî â³äïîâ³äí³ñòü çàïëàíîâàíî¿ ÷è
çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íîðìàì ³ âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
Ì å ò î þ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíîìó âïëèâó
антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров'я людей, а також оцінка
ñòóïåíÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà
îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ ³ îá'ºêòàõ.
Î ñ í î â í è ì è çàâäàííÿìè åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ
åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ³ áåçïåêè çàïëàíîâàíî¿ ÷è çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³ÿ
êîìïëåêñíî¿, íàóêîâî îáãðóíòîâàíî¿ îö³íêè îá'ºêò³â åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè;
âñòàíîâëåííÿ
â³äïîâ³äíîñò³
îá'ºêò³â
åêñïåðòèçè
âèìîãàì
åêîëîã³÷íîãî
çàêîíîäàâñòâà, ñàí³òàðíèõ íîðì, áóä³âåëüíèõ íîðì ³ ïðàâèë; îö³íêà âïëèâó
діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан довкілля, здоров'я людей і якість
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; îö³íêà åôåêòèâíîñò³, ïîâíîòè, îáãðóíòîâàíîñò³ òà äîñòàòíîñò³
çàõîä³â ùîäî îõîрони довкілля і здоров'я людей; підготовка об'єктивних, всебічно
îáãðóíòîâàíèõ âèñíîâê³â åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè.
Î ñ í î â í è ì è ïðèíöèïàìè åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º ãàðàíòóâàííÿ
áåçïå÷íîãî äëÿ æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ ëþäåé íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
çáàëàíñîâàí³ñòü åêîëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ
³íòåðåñ³â òà âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè; íàóêîâà îáãðóíòîâàí³ñòü, íåçàëåæí³ñòü,
îá'ºêòèâí³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü, âàð³àíòí³ñòü, ïðåâåíòèâí³ñòü, ãëàñí³ñòü; åêîëîã³÷íà
áåçïåêà, òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâà ³ åêîíîì³÷íà äîö³ëüí³ñòü ðåàë³çàö³¿ îá'ºêò³â
åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, çàïëàíîâàíî¿ ÷è çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³; äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ; çàêîíí³ñòü.
Îá'ºêòàìè åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º ïðîåêòè çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïåðåäïðîåêòí³, ïðîåêòí³ ìàòåð³àëè, äîêóìåíòàö³ÿ ïî
âïðîâàäæåííþ íîâî¿ òåõí³êè, òåõíîëîã³é, ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí, ïðîäóêö³¿, ðåàë³çàö³ÿ
ÿêèõ ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîðóøåííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â, íåãàòèâíîãî âïëèâó íà
стан довкілля, створення загрози здоров'ю людей.
Åêîëîã³÷í³é åêñïåðòèç³ ìîæóòü ï³äëÿãàòè åêîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëèñÿ â
îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³ ðåã³îíàõ, à òàêîæ ä³þ÷³ îá'ºêòè òà êîìïëåêñè, ùî
мають значний негативний вплив на стан довкілля та здоров'я людей.
Â³éñüêîâ³, îáîðîíí³ òà ³íø³ á'ºêòè, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ ñòàíîâèòü äåðæàâíó
òàºìíèöþ, ï³äëÿãàþòü åêîëîã³÷í³é åêñïåðòèç³ â³äïîâ³äíî äî ñïåö³àëüíèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè.
Â Óêðà¿í³ çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíà, ãðîìàäñüêà òà ³íø³ åêîëîã³÷í³ åêñïåðòèçè.
Âèñíîâêè äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ.
Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ùîäî ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ îá'ºêò³â åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè,
âèñíîâêè äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè âðàõîâóþòüñÿ íàð³âí³ ç ³íøèìè âèäàìè
äåðæàâíèõ åêñïåðòèç.
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Âèñíîâêè ãðîìàäñüêî¿ òà ³íøî¿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ìàþòü ðåêîìåíäàö³éíèé
характер і можуть бути враховані під час проведення державної екологічної
експертизи, а також під час прийняття рішень щодо подальшої реалізації об'єкта
åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè.
Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà åêñïåðòèçà îðãàí³çóºòüñÿ ³ ïðîâîäèòüñÿ åêîëîãîåêñïåðòíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ñïåö³àë³çîâàíèìè óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè àáî
ñïåö³àëüíî ñòâîðþâàíèìè êîì³ñ³ÿìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Óêðà¿íè, ¿õ îðãàí³â íà ì³ñöÿõ ³ç çàëó÷åííÿì ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.
Çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ âèä³â
ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçпеку. Перелік цих
видів установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè ³
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè.
Äåðæàâí³é åêîëîã³÷í³é åêñïåðòèç³ ï³äëÿãàþòü:
äåðæàâí³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîãðàìè, ïðîåêòè ñõåì ðîçâèòêó ³ ðîçì³ùåííÿ
ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ðîçâèòêó îêðåìèõ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà;
ïðîåêòè ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ñõåì ðàéîííîãî ïëàíóâàííÿ,
ñõåì ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â ïðîìèñëîâèõ âóçë³â, ñõåì ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâ ó
ïðîìèñëîâèõ âóçëàõ ³ ðàéîíàõ, ñõåì óïîðÿäêóâàííÿ ïðîìèñëîâî¿ çàáóäîâè, ³íøà
ïåðåäïëàíîâà ³ ïåðåäïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ;
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè, òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ îáãðóíòóâàííÿ ³ ðîçðàõóíêè,
ïðîåêòè ³ ðîáî÷³ ïðîåêòè íà áóä³âíèöòâî íîâèõ òà ðîçøèðåííÿ, ðåêîíñòðóêö³þ,
òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ; äîêóìåíтація за перепрофілювання,
êîíñåðâàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ, îêðåìèõ öåõ³â, âèðîáíèöòâ òà ³íøèõ
ïðîìèñëîâèõ ³ ãîñïîäàðñüêèõ îá'ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà ñòàí
довкілля, в тому числі військового та оборонного призначення;
ïðîåêòè çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþþòü
â³äíîñèíè â ãàëóç³ çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ (â òîìó ÷èñë³ ðàä³àö³éíî¿) áåçïåêè,
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â, ä³ÿëüíîñò³, ùî ìîæå íåãàòèâíî âïëèвати на стан довкілля та здоров'я
ëþäåé;
документація за впровадження нової техніки, технологій, матеріаë³â ³ ðå÷îâèí
(ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî çàêóïîâóþòüñÿ çà êîðäîíîì), ÿê³ ìîæóòü ñòâîðèòè ïîòåíö³éíó
çàãðîçó íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó òà çäîðîâ'þ ëþäåé.
Крім
того,
Кабінетом
Міністрів
України
затверджено
розроблений
Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè
³ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî
ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó, äëÿ ÿêèõ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿
åêñïåðòèçè º îáîâ'ÿçêîâèì.
До таких видів діяльності віднесені наступні.
Àòîìíà åíåðãåòèêà ³ àòîìíà ïðîìèñëîâ³ñòü (ó òîìó ÷èñë³ âèäîáóâàííÿ ³
çáàãà÷åííÿ ðóäè, âèãîòîâëåííÿ òåïëîâèä³ëþþ÷èõ åëåìåíò³â äëÿ àòîìíèõ
åëåêòðîñòàíö³é, ðåãåíåðàö³ÿ â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà, çáåð³ãàííÿ ÷è
óòèë³çàö³ÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â).
Á³îõ³ì³÷íå, á³îòåõí³÷íå ³ ôàðìàöåâòè÷íå âèðîáíèöòâî.
Çá³ð, îáðîáêà, çáåð³ãàííÿ, ïîõîâàííÿ, çíåøêîäæåííÿ ³ óòèë³çàö³ÿ âñ³õ âèä³â
ïðîìèñëîâèõ ³ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Âèäîáóâàííÿ íàôòè, íàôòîõ³ì³ÿ ³ íàôòîïåðåðîáêà (âêëþ÷àþ÷è âñ³ âèäè
ïðîäóêòîïðîâîä³â).
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Äîáóâàííÿ ³ ïåðåðîáêà ïðèðîäíîãî ãàçó, áóä³âíèöòâî ãàçîñõîâèù.
Õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü (âêëþ÷àþ÷è âèðîáíèöòâî çàñîá³â çàõèñòó ðîñëèí,
ñòèìóëÿòîð³â ¿õ ðîñòó, ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ), òåêñòèëüíå âèðîáíèöòâî (ç
ôàðáóâàííÿì òêàíèí ³ îáðîáêîþ ¿õ ³íøèìè õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè).
Ìåòàëóðã³ÿ (÷îðíà ³ êîëüîðîâà).
Âóã³ëüíà, ã³ðíè÷îâèäîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü, âèäîáóâàííÿ ³ ïåðåðîáêà òîðôó,
ñàïðîïåëþ.
Âèðîáíèöòâî, çáåð³ãàííÿ, óòèë³çàö³ÿ ³ çíèùåííÿ áîºïðèïàñ³â óñ³õ âèä³â,
âèáóõîâèõ ðå÷îâèí ³ ðàêåòíîãî ïàëèâà.
Âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ ³ òåïëà íà áàç³ îðãàí³÷íîãî ïàëèâà.
Ïðîìèñëîâ³ñòü áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (âèðîáíèöòâî öåìåíòó, àñôàëüòîáåòîíó,
àçáåñòó, ñêëà).
Öåëþëîçíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü.
Äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâ³ñòü (õ³ì³÷íà ïåðåðîáêà äåðåâèíè, âèðîáíèöòâî
äåðåâîñòðóæêîâèõ ³ äåðåâîâîëîêíèñòèõ ïëèò òà ³íøå ç âèêîðèñòàííÿì ñèíòåòè÷íèõ
ñìîë, êîíñåðâóâàííÿ äåðåâèíè ïðîñî÷óâàííÿì).
Ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ ìåòàëîîáðîáêà (ç ëèòòÿì ³ç ÷àâóíó, ñòàë³, êîëüîðîâèõ
ìåòàë³â òà õ³ì³÷íîþ îáðîáêîþ).
Áóä³âíèöòâî ã³äðîåíåðãåòè÷íèõ òà ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ³ ìåë³îðàòèâíèõ
ñèñòåì, âêëþ÷àþ÷è õâîñòîñõîâèùà òà øëàìîíàêîïè÷óâà÷³.
Áóä³âíèöòâî àåðîïîðò³â, çàë³çíè÷íèõ âóçë³â ³ âîêçàë³â, àâòîâîêçàë³â, ð³÷êîâèõ ³
ìîðñüêèõ ïîðò³â, çàë³çíè÷íèõ ³ àâòîìîá³ëüíèõ ìàã³ñòðàëåé, ìåòðîïîë³òåí³â.
Òâàðèííèöòâî (òâàðèííèöüê³ êîìïëåêñè ïðîäóêòèâí³ñòþ á³ëüø ÿê 5000 ãîë³â ³
ïòàõîôàáðèêè).
Âèðîáíèöòâî õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â (ì'ÿñîêîìá³íàòè, ìîëîêîçàâîäè, öóêðîçàâîäè,
ñïèðòçàâîäè).
Îáðîáêà ïðîäóêò³â ³ ïåðåðîáêà â³äõîä³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ (ïåðåðîáêà
øê³ðè, âèãîòîâëåííÿ êëåþ ³ òåõí³÷íîãî æåëàòèíó, óòèëü-çàâîäè).
Áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³éíèõ ñèñòåì ³ î÷èñíèõ ñïîðóä.
Áóä³âíèöòâî âîäîçàáîð³â ïîâåðõíåâèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä äëÿ öåíòðàë³çîâàíèõ
ñèñòåì âîäîïîñòà÷àííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, âîäîçàáåçïå÷åííÿ ìåë³îðàòèâíèõ ñèñòåì,
îêðåìèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ.
²íø³ îêðåì³ îá'ºêòè, áóä³âíèöòâî ³ åêñïëóàòàö³ÿ ÿêèõ ìîæóòü íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ ó êîæíîìó
êîíêðåòíîìó âèïàäêó âèçíà÷àþòüñÿ Ì³íåêîáåçïåêè àáî éîãî îðãàíàìè íà ì³ñöÿõ.
Державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуàö³¿, ùî
ñêëàëèñÿ â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³ ðåã³îíàõ, à òàêîæ ä³þ÷³ îá'ºêòè òà
êîìïëåêñè, â òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâîãî òà îáîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ìàþòü
значний негативний вплив на стан довкілля та здоров'я людей.
Ïðàâîïîðóøåííÿìè â ãàëóç³ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè º:
ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâå-äåííÿ åêîëîã³÷íî¿
åêñïåðòèçè;
íàäàííÿ ñâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
îá'ºêòà åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè;
íàäàííÿ äîçâîë³â íà ñïåö³àëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; ô³íàíñóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ÷è ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà ñòàí
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çäîðîâ'ÿ ëþäåé, áåç ïîçèòèâíîãî
âèñíîâêó åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè;
çä³éñíåííÿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè íåïðàâîçäàòíèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, îá'ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí òà ³íøèìè ôîðìóâàííÿìè;
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íåäîòðèìàííÿ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ îá'ºêòà åêñïåðòèçè âèìîã ùîäî îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà
çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
åêñïåðòèçè;
íåçàêîííå âòðó÷àííÿ áóäü-êîãî ó ïðîâåäåííÿ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè;
óõèëåííÿ â³ä íàäàííÿ íà çàêîííó âèìîãó äåðæàâíèõ åêîëîãî-åêñïåðòíèõ
îðãàí³â ³ ôîðìóâàíü íåîáõ³äíèõ â³äîìîñòåé ³ ìàòåð³àë³â;
підготовка заздалегідь неправдивого висновку державної еколо-ã³÷íî¿
åêñïåðòèçè.
Îñîáè, âèíí³ â ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà â ãàëóç³ åêîëîã³÷íî¿ åêñïå-ðòèçè,
ïðèòÿãàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî äèñöèïë³íàðíî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, öèâ³ëüíî¿ ÷è
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Екологічний контроль. Важливою ланкою екологізації життєдіяльності є
åêîëîã³÷íèé êîíòðîëü ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè.
Çä³éñíåííÿ ôóíêö³é åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ ïîêëàäåíî íà Äåðæàâíó åêîëîã³÷íó
³íñïåêö³þ Ì³íåêîáåçïåêè, ÿêà ñï³ëüíî ç ïðèêîðäîííî-ìèòíèì êîíòðîëåì çä³éñíþº
ïåðåâ³ðêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ó òîìó ÷èñë³ ë³òàê³â, ñóäåí, â³éñüêîâèõ êîðàáë³â,
âàíòàæ³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ïðîìèñëîâó ñèðîâèíó, â³äõîäè âèðîáíèöòâà, õ³ì³÷í³ ñïîëóêè,
òîêñè÷í³, õ³ì³÷í³, ðàä³îàêòèâí³ òà ³íø³ íåáåçïå÷í³ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà ³ çäîðîâ'ÿ ëþäåé ðå÷îâèíè, ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè, âñ³ âèäè ðèá, äèê³
òâàðèíè ³ ðîñëèíè, çîîëîã³÷í³, áîòàí³÷í³, ì³íåðàëîã³÷í³ êîëåêö³¿, ìèñëèâñüê³ òðîôå¿,
ùî ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí íà çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³ÿõ, àâòîøëÿõàõ, â
ìîðñüêèõ, ð³÷êîâèõ ³ ïîâ³òðÿíèõ ïîðòàõ.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ñëóæáè åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ â ïðèêîð-äîííèõ
ïóíêòàõ º:
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ì³í³ñòåðñòâàìè ³ â³äîìñòâàìè, ï³äïðè-ºìñòâàìè,
óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ãðîìàäÿíàìè, à òàêîæ ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ³ îñîáàìè
áåç ãðîìîäÿíñòâà, ÿê³ ïåðåòèíàþòü êîðäîí Óêðà¿íè, âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;
îõîðîíà Óêðà¿íè â³ä íåçàêîííîãî ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, àáî
òðàíçèòó âàíòàæ³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ïðîìèñëîâó ñèðîâèíó, â³äõîäè âèðîáíèöòâà, õ³ì³÷í³
ñïîëóêè, òîêñè÷í³, õ³ì³÷í³, ðàä³îàêòèâí³ òà ³íø³ íåáåçïå÷í³ äëÿ íàâêîëèøíüîãî
природного середовища і здоров'я людей речовини, пестицидів і агрохімікатів, а
òàêîæ çàáðóäíåíîãî áàëàñòó íà ñóäíàõ;
êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì åêîëîã³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë òðàíñïîðòíèìè
çàñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ë³òàêàìè, ñóäíàìè, â³éñüêîâèìè êîðàáëÿìè, ùî ïåðåòèíàþòü
ïóíêòè ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè.
Ñëóæáà åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ ñï³ëüíî ç ïðèêîðäîííèì, ìèòíèì, ñàí³òàðíîêàðàíòèííèì, âåòåðèíàðíèì, ô³òîñàí³òàðíèì ó ïóíêòàõ ïðî-ïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé
êîðäîí Óêðà¿íè:
 здійснює перевірку документів, транспортних засобів, огляд підкоíòðîëüíèõ
âàíòàæ³â, ñèðîâèíè, ïðîäóêò³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, ðîñëèí, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ,
åêñïîðòóþòüñÿ ÷è ïåðåâîçÿòüñÿ â ñóì³æí³ äåðæàâè òðàíçèòîì;
 âèâ÷àº åêîëîã³÷íèé ñòàí â ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ ïðèêîðäîííèõ ïóíêò³â, â
ìîðñüêèõ, ð³÷êîâèõ ³ ïîâ³òðÿíèõ ïîðòàõ: äîïîâ³äàº êåð³â-íèöòâó äåðæàâíèõ
óïðàâë³íü åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ Ãîëîâí³é åêîëîã³÷í³é ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè ïðî âñ³
випадки забруднення довкілля, а також затриìàííÿ ï³äêîíòðîëüíèõ âàíòàæ³â;
 êîíòðîëþº ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíî¿ îáðîáêè ³ äåçèíôåêö³¿ òðàíñ-ïîðòíèõ
çàñîá³â, ïðè÷àë³â, ïëàòôîðì ³ ì³ñöü, äå çä³éñíþºòüñÿ â³äâàíòà-æåííÿ àáî
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ðîçâàíòàæåííÿ òâàðèí, ïðîäóêö³¿ ³ ñèðîâèíè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, âñ³õ âèä³â
â³äõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ íà åêñïîðò àáî òèõ, ùî íàäõîäÿòü ïî ³ìïîðòó;
 âèäàº, çà íåîáõ³äí³ñòþ, ðàçîì ç Óïðàâë³ííÿì çàë³çíèö³, äåïàð-òàìåíòàìè
àâ³àö³éíîãî, àâòîìîá³ëüíîãî, ìîðñüêîãî ³ ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó ñï³ëüí³ íàêàçè ç
ïèòàíü ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ åêîëî-ã³÷íîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â, óñ³õ âèä³â
òðàíñïîðòó, ïðè÷àë³â, ïîðò³â;
 çàáîðîíÿº ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ñòàí
довкілля і здоров'я людей;
 ïðîâîäèòü åêñïðåñàíàë³ç ðå÷îâèí òà ìàòåð³àë³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ¿õ
íàëåæíîñò³ äî òîêñè÷íèõ, ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí, â³äõîä³â òà âì³ñòó çàáðóäíåíîãî
áàëàñòó ³ ñò³÷íèõ âîä ñóäåí.
Моніторинг. В Україні існує розвинута законодавча база для проведення моніторингу, що підкреслює важливість цього для країни. Так питання моніторингу
регламентуються у майже двох десятках законів України, у розвиток яких прийнято
три спеціальні постанови КМУ. Стаття 22 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища” регламентує основні положення щодо
моніторингу довкілля в країні.
Постановою КМУ від 30.03.98 р. № 391 затверджене Положення про державну
систему моніторингу довкілля, яке визначає порядок створення та функціонування
державної системи моніторингу довкілля (ДСМД).
ДСМД є системою спостережень, збирання, оброблення, передавання,
збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і
розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про
запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної
безпеки. ДСМД – це складова частина національної інформаційної інфраструктури,
яка є відкритою інформаційною системою, пріоритетами функціонування якої є
захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, збереження
природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану довкілля та
запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.
ДСМД базується на використанні існуючих організаційних структур суб’єктів
моніторингу і функціонує на основі єдиного нормативного, організаційного,
методологічного і метрологічного забезпечення, об’єднання складових частин та
уніфікованих компонентів цієї системи. Організаційна інтеграція суб’єктів системи
моніторингу на всіх рівнях здійснюється органами Мінекоресурсів на основі
загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу, що складаються
з розроблених суб’єктами системи моніторингу програм відповідних рівнів,
укладених між усіма суб’єктами системи моніторингу угод про спільну діяльність
під час здійснення моніторингу на відповідному рівні.
Створення і функціонування ДСМД має на меті інтеграцію екологічних
інформаційних систем, що охоплюють певні території, і заснована на принципах
узгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення,
сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових
частин, систематичності спостережень за станом довкілля та техногенними
об’єктами, що впливають на нього, своєчасності отримання, комплексності
оброблення та використання екологічної інформації, що надходить і зберігається в
ДСМД, об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної екологічної інформації та
оперативності її розповсюдження.
ДСМД спрямована на підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан
довкілля, оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на
всіх рівнях, якості обгрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх
здійснення і сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
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Інформація, отримана в ДСМД, використовується для прийняття рішень у галузі
охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної
безпеки органами державної влади та органами місцевого самоврядування і
надається їм відповідно до затверджених регламентів інформаційного обслуговування
користувачів ДСМД та її складових частин.
Моніторинг здійснюють суб’єкти моніторингу за загально державною і
регіональними (місцевими) програмами реалізації відповідних природоохоронних
заходів. До суб’єктів моніторингу довкілля відносяться Мінекоресурсів,
Міністерство
надзвичайних
ситуацій
(МНС),
МОЗ,
Мінагрополітики,
Держкомлісгосп, Держводгосп, Держкомзем, Держбуд. Фінансування робіт із
створення і функціонування ДСМД та її складових частин здійснюється відповідно
до порядку фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів,
передбачених у державному та місцевих бюджетах згідно із законодавством.
Покриття певної частини витрат на створення і функціонування складових частин і
компонентів системи моніторингу може здійснюватися за рахунок інноваційних
фондів у межах коштів, передбачених на природоохоронні заходи, міжнародних
грантів та інших джерел фінансування.
Суб’єкти ДСМД забезпечують вдосконалення підпорядкованих їм мереж
спостережень за станом довкілля, уніфікацію методик спостережень і лабораторних
аналізів, приладів і систем контролю, створення банків даних для їх багатоцільового
колективного використання з допомогою єдиної комп’ютерної мережі, яка
забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієї системи та
взаємозв’язок з іншими інформаційними системами, які діють в Україні та за
кордоном.
Основними завданнями суб’єктів ДСМД є довгострокові систематичні
спостереження за станом довкілля, аналіз екологічного стану довкілля та
прогнозування його змін, інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень у
галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та
екологічної безпеки, відповідне інформаційне обслуговування. В ДСМД
встановлюються спеціальні регламенти спостереження за екологічно небезпечними
об’єктами, критерії визначення і втручання у разі виникнення або загрози
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Взаємовідносини суб’єктів системи моніторингу грунтуються на взаємній
інформаційній підтримці рішень у галузі охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та екологічної безпеки, координації дій під час
планування, організації та проведення спільних заходів з екологічного моніторингу,
ефективному використанні наявних організаційних структур, засобів спостережень
за об’єктами довкілля та комп’ютеризації процесів діяльності, сприянні найбільш
ефективному розв’язанню спільних завдань моніторингу та екологічної безпеки,
відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність переданої інформації,
колективному використанні інформаційних ресурсів та комунікаційних засобів та
інформаційному обміні.
Суб’єкти системи моніторингу, місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації повинні
здійснювати розроблення і узгодження з органами Мінекоресурсів та МНС планів
здійснення заходів з метою спостереження за станом екологічно небезпечних
об’єктів, запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій
діяльності, захист зареєстрованих у ДСМД постів (пунктів, станцій) спостережень
за об’єктами довкілля від пошкодження та несанкціонованого перенесення,
виділення в установленому порядку земельних ділянок під влаштування нових
постів спостережень на підставі затверджених програм удосконалення і розвитку
складових частин ДСМД.
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Підприємства, установи і організації, діяльність яких призводить чи може
призвести до погіршення стану довкілля, зобов’язані здійснювати екологічний
контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати,
зберігати та безоплатно надавати дані та узагальнену інформацію для її
комплексного оброблення.
Попередження про виникнення або загрозу виникнення небезпечних
природних явищ (метеорологічні, гідрологічні та геліогеофізичні явища на суші та
на морі, екзогенні та ендогенні геологічні процеси), оцінення їх розвитку і
можливих наслідків покладається на Мінекоресурсів. Оцінка впливу забруднення
довкілля на стан здоров’я населення покладається на МОЗ та його органи на
місцях, які повинні своєчасно інформувати органи державної влади та органи
місцевого самоврядування про негативні тенденції або кризові зміни стану здоров’я
населення внаслідок погіршення екологічної обстановки.
НКАУ надає всім заінтересованим суб’єктам системи моніторингу архівну та
поточну інформацію з дистанційного зондування Землі, а також методичну і
технічну допомогу користувачам щодо інтерпретації та використання аерокосмічних
даних. Органи Держводгоспу надають усім заінтересованим суб’єктам системи
моніторингу інформацію про державний облік використання вод і скидання стічних
вод водокористувачами; органи Мінагрополітики – про фізичні, геохімічні та
біологічні зміни якості грунтів сільськогосподарського призначення; органи
Держкомзему – про стан земельного фонду, структуру землекористування,
трансформацію земель, заходи щодо запобігання негативним процесам і ліквідації
їх наслідків.
Щорічно результати комплексного моніторингу в Україні подаються у
національних доповідях про стан навколишнього природного середовища (стан
атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів, відходів тощо).
Функціональні елементи системи моніторингу довкілля об’єднані у комплекс,
головними завданнями якої є планування, реалізація і функціонування.
Проектування, фактично, включає цілий діапазон дій з вибору місць розташування
станцій мережі моніторингу, визначення потоку і параметрів оцінки викидів,
підбору апаратури, відбору проб і дослідження, обробки даних і ведення
документації, проведення науково-дослідних робіт, навчання персоналу, здіснення
регіонального і міжнародного співробітництва.
Планування включає економічне проектування і аналіз (розробка варіантів
рішень, структурні та не структурні заходи для виконання тощо); реалізація
охоплює проектування і конструювання необхідних технічних засобів, включаючи
мережі для моніторингу; затвердження стандартів видиків, встановлення процедур
перевірки тощо; функціонування включає відкриття/закриття постів (пунктів),
здійснення перевірок, ремонт і супровід.
Існує багато аналітичних методів, доступних для точного визначення бажаних
параметрів якості води, повітря і ґрунту. Деякі з найбільш важливих типів
аналітичних методів такі: фотометричний; атомна абсорбція; спектрометрія;
застосування індуктивно-плазмових систем і подібних аналітичних систем;
потенціометричне титрування; селективні іонні електроди; газова хроматографія і
газова мас-спектрометрія; іонна хроматографія тощо.
Важливими параметри, які потрібно враховувати в аналітичних методах точної
оцінки різних параметрів якості довкілля, є: вибір необхідних методів випробувань;
методи оцінки аналітичних результатів; перехресна перевірка аналітичних даних та
необхідна інтерпретація результатів. Вибір вимірюваних параметрів диктується
вимогами до системи, а повний аналіз потрібно здійснювати там, де необхідна
повна оцінка різних параметрів.
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Після вибору вимірюваних параметрів повинні бути вибрані відповідні
аналітичні методи з урахуванням необхідної чутливості, точності, можливих
впливів, швидкодії і вартості аналізу. Методи з високою точністю повинні
використовуватися лише там, де це дійсно необхідно. Важливим є перший крок у
кожному аналізі: проба повинна бути відповідно позначена, аналітик повинен
точно знати тип відібраної проби, проведену підготовку і умови відбору проб.
Інший важливий параметр аналітичного методу – частота тестування.
Оцінка отриманих аналітичних результатів – важлива складова кожного
аналітичного метода. Точно так, як невірне здійснення відбору проб може
знецінити весь аналіз в цілому, невірна оцінка отриманих результатів може
привести до невірних висновків за результатами аналізу. Результати повинні бути
подані у формі, яка дозволяє їх порівняння. Будь-який результат аналізу повинен
бути всебічно перевірений з виправленням можливих помилок. Помилки, властиві
аналітичним процедурам можна уникнути, здійснюючи повторні проби, однак
можуть бути інші помилки, наприклад, помилка в маркуванні, у помилковому
записі визначеної кількості тощо. Такі помилки іноді зводять результати аналізу до
нуля, тому процедури їх виявлення мають важливе значення.
Програма управління включає чотири основні елементи: надійну і точну апаратуру
для здійснення відбору проб; використання стандартизованих аналітичних методів;
звичайний аналіз відбору проб принаймні один раз у день, при якому здійснюється
аналіз невідомих проб; підтвердження здатності лабораторії отримувати необхідні
результати з вимогою аналізу відібраних проб один чи два рази у рік.
Похибки можуть виражатися як середньоквадратичне відхилення. Метод, з
одного боку, може мати дуже високу точність, але враховувати лише частину
обумовлених складових, а з іншого – може бути точний, але його точність
втрачається через низьку інструментальну чутливість, змінну ступеня біологічного
впливу чи інший фактори. Звичайно можливо визначення похибки методу
випробувань із застосуванням стандартних зразків.
Для отримання достовірних результатів необхідна перевірка первинних даних,
які повинні бути правильно оброблені та збережені у відповідній документації. Це
допоможе зробити вірний вибір місця відбору проб для гарантування достовірного
вимірювання параметрів повітря, води, ґрунту, а відповідне документування даних
допомагає у створенні необхідної статистики для оцінки результатів. Зараз широко
використовуються комп’ютерні системи для вивчення забруднення довкілля.

11.5. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
Íàäì³ðíà ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ Óêðà¿íè íà ôîí³ çàãàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ â³äñòàëîñò³ òà
îá'ºêòèâí³ òðóäíîù³ ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ïðèçâåëè äî
ïîñòóïîâîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àâàð³é, êàòàñòðîô òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Ці обставини та досвід розвинутих країн світу зумовили íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ
Закону Про надзвичайний стан та державної програми відповідних дій на основі
Êîíöåïö³¿ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà àâàð³¿,
катастрофи та інші надзвичайні ситуації. Створена державна система ìàº ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíè êåðóâàííÿ ñèëàìè, òåõí³÷íèìè çàñîáàìè äëÿ òîãî, ùîá
çàõèñòèòè íàñåëåííÿ ³ íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ â³ä âïëèâó êàòàñòðîô, àâàð³é,
åêîëîã³÷íèõ ³ ñòèõ³éíèõ ëèõ àáî çìåíøèòè ¿õíüîãî íàñë³äêè.
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Ìåòà ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ ïолягає у забезпеченні безпеки
íàñåëåííÿ, íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, îá'ºêò³â ³ ñïîðóä òà óíèêíåííÿ
àáî çìåíøåííÿ íà ö³é îñíîâ³ ìîæëèâèõ åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ âòðàò
ñóñï³ëüñòâà â³ä àâàð³é, êàòàñòðîô òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî ³
ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ. Öÿ ìåòà äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çìó
ðåãóëþâàííÿ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè çà äîïîìîãîþ ñèñòåìíèõ çàõîä³â, ùî
çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, â³äîìñòâàìè, Óðÿäîì Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíêîìàìè ì³ñüêèõ,
ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Ðàä ³ ñïðÿìîâóâàòèìóòüñÿ íà çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì
ñèòóàö³ÿì, ï³äâèùåííÿ ãîòîâíîñò³ äî íèõ òà åôåêòèâíå ðåàãóâàííÿ â ðàç³ ¿õ
âèíèêíåííÿ.
Створена єдина система запобігання áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ:
îðãàí³çàö³éíîãî îá'ºäíàííÿ çóñèëü äåðæàâíèõ ³ íåäåðæàâíèõ îðãàí³â,
ïðè÷åòíèõ äî ïðîáëåì ó ö³é ñôåð³, íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà
ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ, íà îñíîâ³ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â;
íåðîçðèâíîñò³ çâ'ÿçêó ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ç
çì³íàìè êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â âëàäè, ôîðì âëàñíîñò³, ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè
åêîíîì³êè òà âäîñêîíàëåííÿì çàêîíîäàâñòâà ó ö³é ñôåð³;
áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ âèìîã ùîäî ãðàíè÷íî áåçïå÷íèõ ð³âí³â âïëèâó íà
íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ³ âèìîã òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè;
íåâèñíàæëèâîãî çáàëàíñîâàíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ;
ïð³îðèòåòó îõîðîíè æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ ëþäåé íàä áóäü-ÿêèìè ³íøèìè
³íòåðåñàìè â äåðæàâ³;
êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â, çàâäàíèõ çäîðîâ'þ ëþäåé, íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó
ñåðåäîâèùó, âëàñíèêàì ïîøêîäæåíîãî àáî çíèùåíîãî â ðåçóëüòàò³ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ìàéíà íà îñíîâ³ ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà â³äïîâ³äíîãî
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó, âêëþ÷àþ÷è ñèñòåìó ñòðàõóâàííÿ.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ºäèíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ º:
ðîçðîáëåííÿ ïåðñïåêòèâíî¿ ïîë³òèêè ó ñïðàâ³ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü;
ïëàíóâàííÿ òà êåðóâàííÿ ïðîöåñàìè äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ïîêàçíèê³â
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, ïðîãíîçóâàííÿ ³ âèÿâëåííÿ ïîòåíö³éíèõ äæåðåë
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ðîçðîáëåííÿ ìîæëèâèõ ñöåíàð³¿â ðîçâèòêó
ïîä³é òà â³äïîâ³äíèõ ïëàí³â ðåàãóâàííÿ íà íèõ, ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ,
ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, Óðÿäó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíêîì³â ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Ðàä ïðî
çàãðîçó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
òàêèì ñèòóàö³ÿì àáî ïîì'ÿêøåííÿ ¿õ íàñë³äê³â;
ñòâîðåííÿ, ï³äòðèìêà ³ çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ ñèñòåìè
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿; çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³ÿõ òà îðãàí³çàö³ÿ ë³êâ³äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â;
ðîçâèòîê íîðìàòèâíî¿ áàçè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ òåõíîãåííîåêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿; ðîçâèòîê ³ êîîðäèíàö³ÿ ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèêó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, îñîáëèâî ç òðàíñêîðäîííèì âïëèâîì, óçãîäæåííÿ ç ³íøèìè äåðæàâàìè
çàõîä³â ðåàãóâàííÿ ³ âçàºìîäîïîìîãè â ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ òà ïðèâåäåííÿ ñèñòåìè
áåçïåêè ó ö³é ñôåð³ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç ì³æíàðîäíèìè ïðèíöèïàìè ³ íîðìàìè.
ªäèíà ñèñòåìà çàïîá³ãàííÿ çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïåðåë³÷åíèõ çàâäàíü íà
äåðæàâíîìó, ðåã³îíàëüíîìó, ì³ñöåâîìó òà îá'ºêòíîìó ð³âíÿõ ó òàêèõ íàïðÿìàõ
ä³ÿëüíîñò³:
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óïðàâë³ííÿ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íîþ áåçïåêîþ, âêëþ÷àþ÷è óïðàâë³ííÿ
åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íîþ â³éñüêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ; ï³äâèùåííÿ ãîòîâíîñò³ äî
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ ñèëàìè ðåàãóâàííÿ;
ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ ä³þòü:
Óðÿäîâèé êðèçîâèé öåíòð, ùî ñòâîðþºòüñÿ íà îñíîâ³ ä³þ÷î¿ ïîñò³éíî¿
Óðÿäîâî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
Óðÿäîâà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ñèñòåìà ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â
÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè;
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
íà ÿêèé áóäå ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ïîòî÷íîãî óïðàâë³ííÿ ºäèíîþ ñèñòåìîþ
çàïîá³ãàííÿ; ï³äðîçä³ëè ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ çàïîá³ãàííÿ ³
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿; ñèñòåìà ïîâ³äîìëåíü ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
ñèñòåìà äåðæàâíîãî ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà
ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â;
ñèñòåìà âçàºìîä³¿ ç ï³äñèñòåìàìè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî,
ì³ñöåâîãî ³ îá'ºêòíîãî ð³âí³â;
ñèñòåìà òåõí³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ â ðåã³îíàëüí³, ì³ñöåâ³ òà îá'ºêòí³ ï³äñèñòåìè
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ.
Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ä³þòü:
ðåã³îíàëüí³ êðèçîâ³ öåíòðè, ùî ñòâîðþþòüñÿ íà îñíîâ³ ä³þ÷èõ â³äïîâ³äíèõ
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
ðåã³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ñèñòåìè àíàë³çó ³ ïðîãíîçó ðîçâèòêó
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
Óðÿä Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñí³, Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà
ì³ñüê³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³º¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ºäèíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³;
îáëàñí³ ï³äðîçä³ëè â³äïîâ³äíèõ ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿
çàïîá³ãàííÿ òà ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿; ñïåö³àë³çîâàí³ ôîðìóâàííÿ;
ï³äñèñòåìè:
ðåã³îíàëüíîãî ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-âèùà òà
ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â;
ïîâ³äîìëåíü ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
âçàºìîä³¿ ³ç ñèñòåìîþ çàïîá³ãàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà â³äïîâ³äíèìè
ï³äñèñòåìàìè ì³ñöåâîãî, îá'ºêòíîãî ð³âí³â.
Íà ì³ñöåâîìó (ðàéîííîìó, ì³ñüêîìó) ð³âí³ ä³þòü:
ì³ñöåâ³ êðèçîâ³ öåíòðè, ùî ñòâîðþþòüñÿ íà îñíîâ³ ä³þ÷èõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó òåõíîãåííî
ïåðåâàíòàæåíèõ ðàéîíàõ ³ ì³ñòàõ ç ï³äâèùåíèì ðèçèêîì âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ Ðàä, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³º¿ ³íôðàñòðóêòóðè ºäèíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ íà ì³ñüêîìó ³
ðàéîííîìó ð³âíÿõ;
ðàéîíí³ ³ ì³ñüê³ ï³äðîçä³ëè â³äïîâ³äíèõ ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ, ÿê³
âèêîíóþòü ôóíêö³¿ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
ï³äñèñòåìè:
ðåã³îíàëüíîãî ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³
ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â;
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ïîâ³äîìëåíü ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
âçàºìîä³¿ ³ç ñèñòåìîþ çàïîá³ãàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ³ â³äïîâ³äíèõ
ï³äñèñòåì ðåã³îíàëüíîãî òà îá'ºêòíîãî ð³âí³â;
Íà îá'ºêòíîìó ð³âí³ ä³þòü:
ñèñòåìè âèìîã ³ ðåãëàìåíò³â ç áåçïå÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ôóíêö³î íóâàííÿ
îá'ºêò³â;
êðèçîâ³ ïðîòèàâàð³éí³ ñòðóêòóðè îá'ºêò³â àòîìíî¿ åíåðãåòèêè;
ï³äðîçä³ëè ³ îêðåì³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ çàïîá³ãàííÿ ³
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
ï³äñèñòåìè:
ëîêàëüíîãî ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà
ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â;
ïîâ³äîìëåíü ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
îö³íêè òà ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè îá'ºêò³â, ñòâîðåí³ íà îñíîâ³ øèðîêîãî
âïðîâàäæåííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é;
âçàºìîä³¿ ç ì³ñöåâèìè òà ðåã³îíàëüíèìè ï³äñèñòåìàìè ³ ñèñòåìîþ çàïîá³ãàííÿ
³ ðåàãóâàííÿ íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ºäèíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ
çàïðîâàäæóþòüñÿ òðè ðåæèìè ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê óñ³º¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó, òàê ³
îêðåìèõ ¿¿ ñêëàäîâèõ:
íîðìàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè çà íîðìàëüíèõ âèðîáíè÷èõ,
åêîëîã³÷íèõ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ;
ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³ — ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ó ðàç³ îòðèìàííÿ ïðîãíîçó
ìîæëèâîñò³ ïîã³ðøåííÿ âèðîáíè÷èõ, åêîëîã³÷íèõ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ, ùî
âåäóòü äî çàãðîçè âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
íàäçâè÷àéíèé ðåæèì, ÿêèé çàïðîâàäæóºòüñÿ ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿.
Îêðåì³ ì³í³ñòåðñòâà, â³äîìñòâà, Óðÿä Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñí³,
Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüê³, ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè
ì³ñüêèõ Ðàä, çàä³ÿí³ â ºäèí³é ñèñòåì³ çàïîá³ãàííÿ, â ìåæàõ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ
çàâäàíü ìîæóòü ìàòè ñâî¿ ðåæèìè ôóíêö³îíóâàííÿ.
Ð³øåííÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðåæèìó ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿
ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ ïðèéìàºòüñÿ, çàëåæíî â³ä ìàñøòàá³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
êåð³âíèêàìè ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, Óðÿäó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ,
Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,
âèêîíêîì³â ì³ñüêèõ Ðàä çà ïîäàííÿì êðèçîâèõ öåíòð³â (êîì³ñ³é ç ïèòàíü
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é) â³äïîâ³äíèõ ð³âí³â íà
îñíîâ³ íîðìàòèâíîãî àêòà, â ÿêîìó ìàþòü áóòè âèçíà÷åí³ êðèòåð³¿, ïîðÿäîê
çàïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðåæèìó ôóíêö³îíóâàííÿ ³ âçàºìîä³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îñíîâí³ çàâäàííÿ.
Óðÿäîâèé êðèçîâèé öåíòð º îðãàí³çàö³éíîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà ïðîâîäèòü ðîáîòó,
ïîâ'ÿçàíó ç êîîðäèíàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, Óðÿäó Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ³
íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæåííÿìè äëÿ êåðóâàííÿ âñ³ì íåîáõ³äíèì êîìïëåêñîì ä³é ó
ºäèí³é ñèñòåì³ çàïîá³ãàííÿ ï³ä ÷àñ çàïðîâàäæåííÿ íàäçâè÷àéíîãî ðåæèìó.
Ïðè ñòâîðåíí³ Óðÿäîâîãî, ðåã³îíàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ êðèçîâèõ öåíòð³â ¿ì
ïåðåäàþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü òåõíîãåííîåêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
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11.6. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ
НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ

Çàãàëüíà ÷àñòèíà
Принципи створення єдиної державної системи запобігання і реагуâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, îñíîâí³ çàâäàííÿ,
ñêëàä ñèë ³ çàñîá³â, ïîðÿäîê âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
визначає однойменне Положення. Це Положення також регулює основні питання
ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè .
Îñíîâíîþ ìåòîþ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè º çàáåçïå÷åííÿ
ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.
Çàâäàííÿìè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè º:
ðîçðîáëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, à òàêîæ íîðì, ïðàâèë òà ñòàíäàðò³â
ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì òà çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó íàñåëåííÿ ³
òåðèòîð³é â³ä ¿õ íàñë³äê³â;
çàáåçïå÷åííÿ ãîòîâíîñò³ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàä, ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì ñèë ³ çàñîá³â äî ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ùîäî ïîâåä³íêè òà ä³é ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿;
âèêîíàííÿ ö³ëüîâèõ ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, çìåíøåííÿ ìîæëèâèõ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò;
çáèðàííÿ ³ àíàë³òè÷íå îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿,
âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
ïðîãíîçóâàííÿ ³ îö³íêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, âèçíà÷åííÿ íà îñíîâ³ ïðîãíîçó ïîòðåáè â ñèëàõ, çàñîáàõ, ìàòåð³àëüíèõ òà
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñàõ;
ñòâîðåííÿ, ðàö³îíàëüíå çáåðåæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ðåçåðâó ìàòåð³àëüíèõ òà
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿;
ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè, çàáåçïå÷åííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì
âèìîã ùîäî çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (ó ìåæàõ
ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè);
îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ ïðî çàãðîçó òà âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
ñâîº÷àñíå òà äîñòîâ³ðíå éîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî ôàêòè÷íó îáñòàíîâêó ³ âæèò³
çàõîäè;
çàõèñò íàñåëåííÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
ïðîâåäåííÿ ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ùîäî ë³êâ³äàö³¿
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, îðãàí³çàö³ÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ;
ïîì'ÿêøåííÿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ðàç³ ¿õ
âèíèêíåííÿ;
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ,
ïðîâåäåííÿ ãóìàí³òàðíèõ àêö³é;
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ðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðàâ ó ñôåð³ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, â òîìó ÷èñë³ îñ³á (÷è ¿õ ñ³ìåé), ùî áðàëè
áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ öèõ ñèòóàö³é;
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ.
ªäèíà äåðæàâíà ñèñòåìà ñêëàäàºòüñÿ ç ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ôóíê-ö³îíàëüíèõ ³
òåðèòîð³àëüíèõ ï³äñèñòåì ³ ìàº ÷îòèðè ð³âí³ – çàãàëüíî-äåðæàâíèé, ðåã³îíàëüíèé,
ì³ñöåâèé òà îá'ºêòîâèé.
Ôóíêö³îíàëüí³
ï³äñèñòåìè
ñòâîðþþòüñÿ
ì³í³ñòåðñòâàìè
òà
³íøèìè
öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ³ç
çàïîá³ãàííÿì íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì òà çàõèñòîì íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä ¿õ
íàñë³äê³â. Ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ñèëè ³ çàñîáè ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì
ðåã³îíàëüíîãî, ì³ñöåâîãî òà îá'ºêòîâîãî ð³âíÿ ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ â ìåæàõ, ùî íå
ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó, îðãàíàì óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè.
Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà òà ïîðÿäîê ä³ÿëüíîñò³ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì
ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì ñèë ³ çàñîá³â âèçíà÷àþòüñÿ â
ïîëîæåííÿõ ïðî íèõ, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ì³í³ñòåðñòâàìè òà ³íøèìè
öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà ïîãîäæåííÿì ç ÌÍÑ.
Òåðèòîð³àëüí³ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ñòâîðþþòüñÿ â
Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ó ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ ðåã³îí³â.
Ñòðóêòóðà òà ïîðÿäîê ä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ñèñòåìè ³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì ñèë ³ çàñîá³â âèçíà÷àþòüñÿ â ïîëîæåííÿõ ïðî íèõ, ÿê³
çàòâåðäæóþòüñÿ Ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ãîëîâàìè
îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.
Îðãàíè óïðàâë³ííÿ ºäèíîþ äåðæàâíîþ ñèñòåìîþ
Êîæíèé ð³âåíü ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ìàº êîîðäèíóþ÷³ òà ïîñò³éí³ îðãàíè
óïðàâë³ííÿ ùîäî ðîçâ'ÿçàííÿ çàâäàíü ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì,
çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä ¿õ íàñë³äê³â, ñèñòåìó ïîâñÿêäåííîãî óïðàâë³ííÿ,
ñèëè ³ çàñîáè, ðåçåðâè ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ñèñòåìè çâ'ÿçêó òà
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Êîîðäèíóþ÷èìè îðãàíàìè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè º:
н а з а г а л ь н о д е р ж а в н о м у р і в н і:
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
Íàö³îíàëüíà ðàäà ç ïèòàíü áåçïå÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ. Â îêðåìèõ
âèïàäêàõ äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òà ¿¿ íàñë³äê³â ð³øåííÿì Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè óòâîðþºòüñÿ ñïåö³àëüíà Óðÿäîâà êîì³ñ³ÿ:
н а ð å ã ³ î í à ë ü í î ì ó
ð ³ â í ³ – êîì³ñ³¿ Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
(ðåã³îíàëüí³ êîì³ñ³¿);
í à ì ³ ñ ö å â î ì ó ð ³ â í ³ – êîì³ñ³¿ ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàä ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é (ì³ñöåâ³ êîì³ñ³¿);
í à î á' º ê ò î â î ì ó ð ³ â í ³ – êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
îá'ºêòà (îá'ºêòîâ³ êîì³ñ³¿).
Äåðæàâí³, ðåã³îíàëüí³, ì³ñöåâ³ òà îá'ºêòîâ³ êîì³ñ³¿ (çàëåæíî â³ä ð³âíÿ
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿) çàáåçïå÷óþòü áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ðåàãóâàííÿì íà
íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ àáî íà çàãðîçó ¿¿ âèíèêíåííÿ.
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Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ Íàö³îíàëüíó ðàäó ç ïèòàíü áåçïå÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
íàñåëåííÿ òà ¿õ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðäæóþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ïîëîæåííÿ ïðî ðåã³îíàëüíó, ì³ñöåâó êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä
çàòâåðäæóþòüñÿ ð³øåííÿì â³äïîâ³äíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Ïîëîæåííÿ ïðî îá'ºêòîâó êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðä-æóþòüñÿ
ð³øåííÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îá'ºêòà.
Ïîñò³éíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè,
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè òà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é º:
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ – Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ì³í³ñòåðñòâà òà
³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ çã³äíî ç
äîäàòêîì;
íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ – Ðàäà ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
îáëàñí³, Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüê³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, óïîâíîâàæåí³
îðãàíè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ðàäè
ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿
ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ – ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàä,
óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ;
íà îá'ºêòîâîìó ð³âí³ – ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é àáî ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åí³ îñîáè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Äî ñèñòåìè ïîâñÿêäåííîãî óïðàâë³ííÿ ºäèíîþ äåðæàâíîþ ñèñòåìîþ âõîäÿòü
îñíàùåí³ íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè çâ'ÿçêó, îïîâ³ùåííÿ, çáèðàííÿ, àíàë³çó ³ ïåðåäà÷³
³íôîðìàö³¿:
öåíòðè óïðàâë³ííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, îïåðàòèâíî-÷åðãîâ³ ñëóæáè
óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ óñ³õ ð³âí³â;
äèñïåò÷åðñüê³ ñëóæáè öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.
Ñèëè ³ çàñîáè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
Äî ñêëàäó ñèë ³ çàñîá³â ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè âõîäÿòü â³äïîâ³äí³ ñèëè ³
çàñîáè ôóíêö³îíàëüíèõ ³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äñèñòåì, à òàêîæ íåäåðæàâí³
(äîáðîâ³ëüí³) ðÿòóâàëüí³ ôîðìóâàííÿ, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ðîá³ò.
Â³éñüêîâ³ ³ ñïåö³àëüí³ öèâ³ëüí³ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüí³ ôîðìóâàííÿ, ç
ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ çàçíà÷åí³ ñèëè ³ çàñîáè, óêîìïëåêòîâóþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè â àâòîíîìíîìó ðåæèì³ ïðîòÿãîì íå ìåíøå òðüîõ
ä³á ³ ïåðåáóâàþòü â ñòàí³ ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³ (ñèëè ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³).
Ñèëè ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ìîæóòü çàëó÷àòèñÿ äëÿ
òåðì³íîâîãî ðåàãóâàííÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ç ïîâ³äîìëåííÿì
ïðî öå â³äïîâ³äíèõ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, âèêîíàâ÷èõ
îðãàí³â ðàä, êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.
Ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåí³ ñèëè ³ çàñîáè Ì³íîáîðîíè ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ
çàëó÷àþòüñÿ äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî íàäçâè÷àéíèé ñòàí».
Ñèëè ³ çàñîáè ÌÂÑ, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, Äåðæêîìêîðäîíó ³ ÑÁÓ çàëó÷àþòüñÿ
äî ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ¿õ íàñë³äê³â â ìåæàõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü
çàêîíîäàâñòâó.
Çà ð³øåííÿìè Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ,
Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ, äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³
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âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàä, çà íàêàçàìè êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é íà áàç³ ³ñíóþ÷èõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá ³ ï³äðîçä³ë³â (áóä³âåëüíèõ,
ìåäè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, ðåìîíòíèõ òà ³íøèõ) óòâîðþþòüñÿ ïîçàøòàòí³ ñïåö³àë³çîâàí³
ôîðìóâàííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêðåòíèõ âèä³â íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ó
ïðîöåñ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿. Ö³ ôîðìóâàííÿ ïðîõîäÿòü ñïåö³àëüíå
íàâ÷àííÿ, ïåð³îäè÷íî çàëó÷àþòüñÿ äî ó÷àñò³ ó ïðàêòè÷íîìó â³äïðàöþâàíí³ ä³é ç
ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ðàçîì ³ç ñèëàìè ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³.
Ãðîìàäñüê³ îá'ºäíàííÿ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ ðîá³ò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç
çàïîá³ãàííÿì ³ ðåàãóâàííÿì íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, óïîâíîâàæåíèõ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, çà íàÿâíîñò³ â ó÷àñíèê³â çàçíà÷åíèõ ðîá³ò –
ïðåäñòàâíèê³â öèõ îá'ºäíàíü â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè, ï³äòâåðäæåíîãî â
àòåñòàö³éíîìó ïîðÿäêó.
²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
çä³éñíþºòüñÿ:
öåíòðîì óïðàâë³ííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ÌÍÑ;
ñèëàìè ³ çàñîáàìè Óðÿäîâî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (Óðÿäîâà ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà) ³ç çàëó÷åííÿì
òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ ñòóä³éíèõ êîìïëåêñ³â Ì³í³íôîðìó;
³íôîðìàö³éíèìè öåíòðàìè ³ öåíòðàìè óïðàâë³ííÿ â íàäçâè÷àé-íèõ
ñèòóàö³ÿõ ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;
öåíòðàìè óïðàâë³ííÿ â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ Ðàäè ì³í³ñòð³â
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;
³íôîðìàö³éíèìè ñëóæáàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³
ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â ³ç çàëó÷åííÿì çàñîá³â çâ'ÿçêó ³ ïåðåäà÷³ äàíèõ.
Ïîðÿäîê çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ îáì³íó ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ ì³æ öåíòðàëüíèìè òà
ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
óïðàâë³ííÿ ñèëàìè ³ çàñîáàìè îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ, óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ
ðåãëàìåíòîì ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó ì³æ êîðèñòóâà÷àìè Óðÿäîâî¿ ³íôîðìàö³éíî¿
ñèñòåìè, çàòâåðäæåíèì Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ðåæèì ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
Ç à ë å æ í î â³ä ìàñøòàá³â ³ îñîáëèâîñòåé íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, ùî
ïðîãíîçóºòüñÿ àáî âèíèêëà, ð³øåííÿì Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
îáëàñíî¿, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿, ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñöåâèõ ðàä ó ìåæàõ êîíêðåòíî¿ òåðèòîð³¿ ìîæå ³ñíóâàòè îäèí
ç òàêèõ ðåæèì³â ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
ðåæèì ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïðè íîðìàëüí³é âèðîáíè÷î-ïðîìèñëîâ³é,
ðàä³àö³éí³é, õ³ì³÷í³é, á³îëîã³÷í³é (áàêòåð³îëîã³÷í³é), ñåéñì³÷í³é, ã³äðîãåîëîã³÷í³é ³
ã³äðîìåòåîðîëîã³÷í³é îáñòàíîâö³ (çà â³äñóòíîñò³ åï³äåì³¿, åï³çîîò³¿ òà åï³ô³òîò³¿);
ðåæèì ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³ – ïðè ³ñòîòíîìó ïîã³ðøåíí³ âèðîáíè÷îïðîìèñëîâî¿, ðàä³àö³éíî¿, õ³ì³÷íî¿, á³îëîã³÷íî¿ (áàêòåð³î-ëîã³÷íî¿), ñåéñ-ì³÷íî¿,
ã³äðîãåîëîã³÷íî¿ ³ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî¿ îáñòà-íîâêè (ç îäåðæàííÿì ïðîãíîçíî¿
³íôîðìàö³¿ ùîäî ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿);
ðåæèì ä³ÿëüíîñò³ ó íàäçâè÷àéí³é ñèòóàö³¿ – ïðè ðåàëüí³é çàãðîç³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ ðåàãóâàíí³ íà íèõ;
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ðåæèì ä³ÿëüíîñò³ ó íàäçâè÷àéíîìó ñòàí³ – çàïðîâàäæóºòüñÿ â Óêðà¿í³ àáî íà
îêðåìèõ ¿¿ òåðèòîð³ÿõ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî íàäçâè÷àéíèé ñòàí».
Î ñ í î â í ³ ç à õ î ä è, ù î ð å à ë ³ ç ó þ ò ü ñ ÿ º ä è í î þ ä å ð æ à
â í î þ ñ è ñ ò å ì î þ:
ó ðåæèì³ ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³:
âåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ ³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ñòàíîì äîâê³-ëëÿ,
îáñòàíîâêîþ íà ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêòàõ ³ ïðèëåãë³é äî íèõ òåðèòîð³¿;
ðîçðîáëåííÿ ³ âèêîíàííÿ ö³ëüîâèõ ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì ³
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ³ çàõèñòó
íàñåëåííÿ, çìåíøåííÿ ìîæëèâèõ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò, çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ îá'ºêò³â åêîíîì³êè òà çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿;
âäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ç
ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì
ñèë;
îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ – íàñåëåííÿ ìåòîä³â ³ êîðèñòóâàííÿ çàñîáàìè
çàõèñòó, ïðàâèëüíèõ ä³é ó öèõ ñèòóàö³ÿõ;
ñòâîðåííÿ ³ ïîíîâëåííÿ ðåçåðâ³â ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
çä³éñíåííÿ ö³ëüîâèõ âèä³â ñòðàõóâàííÿ;
îö³íêà çàãðîçè âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâèõ ¿¿
íàñë³äê³â;
ó ðåæèì³ ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³: çä³éñíåííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ äëÿ ðåæèìó
ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ äîäàòêîâî:
ôîðìóâàííÿ îïåðàòèâíèõ ãðóï äëÿ âèÿâëåííÿ ïðè÷èí ïîã³ðøåííÿ îáñòàíîâêè
áåçïîñåðåäíüî â ðàéîí³ ìîæëèâîãî âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, ï³äãîòîâêà
ïðîïîçèö³é ùîäî ¿¿ íîðìàë³çàö³¿;
ïîñèëåííÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ç âåäåííÿì ñïîñòåðåæåííÿ òà çä³éñíåííÿì
êîíòðîëþ çà ñòàíîì äîâê³ëëÿ, îáñòàíîâêîþ íà ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêòàõ ³
ïðèëåãë³é äî íèõ òåðèòîð³¿, ïðîãíîçóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿ òà ¿¿ ìàñøòàá³â;
ðîçðîáëåííÿ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é,
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îá'ºêò³â åêîíîì³êè;
ïðèâåäåííÿ â ñòàí ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³ íàÿâíèõ ñèë ³ çàñîá³â òà çàëó÷åííÿ
äîäàòêîâèõ ñèë, óòî÷íåííÿ ïëàí³â ¿õ ä³¿ ³ ïåðåì³ùåííÿ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â ðàéîí
ìîæëèâîãî âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿;
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿;
çàïðîâàäæåííÿ ö³ëîäîáîâîãî ÷åðãóâàííÿ ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿, ðåã³-îíàëüíî¿,
ì³ñöåâî¿ ÷è îá'ºêòîâî¿ êîì³ñ³¿ (çàëåæíî â³ä ð³âíÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿);
ó ðåæèì³ ä³ÿëüíîñò³ ó íàäçâè÷àéí³é ñèòóàö³¿:
 çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîþ êîì³ñ³ºþ ó ìåæàõ ¿¿ ïîâíîâàæåíü áåçïî-ñåðåäíüîãî
êåð³âíèöòâà ôóíêö³îíóâàííÿì ï³äñèñòåì ³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ñèñòåìè;
 îðãàí³çàö³ÿ çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é;
 ïåðåì³ùåííÿ îïåðàòèâíèõ ãðóï ó ðàéîí âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿;
 îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ëîêàë³çàö³ºþ àáî ë³êâ³äàö³ºþ íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿, ³ç çàëó÷åííÿì íåîáõ³äíèõ ñèë ³ çàñîá³â;
 âèçíà÷åííÿ ìåæ³ òåðèòîð³¿, íà ÿê³é âèíèêëà íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ;
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 îðãàí³çàö³ÿ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³î-íóâàííÿ
îá'ºêò³â åêîíîì³êè òà îá'ºêò³â ïåðøî÷åðãîâîãî æèòòºçàáåçïå-÷åííÿ ïîñòðàæäàëîãî
íàñåëåííÿ;
 çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ñòàíîì äîâê³ëëÿ íà òåðèòîð³¿, ùî çàçíàëà
âïëèâó íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, îáñòàíîâêîþ íà àâàð³éíèõ îá'ºêòàõ ³
ïðèëåãë³é äî íèõ òåðèòîð³¿;
 ³íôîðìóâàííÿ âèùåñòîÿùèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ùîäî ð³âíÿ íàäçâè-÷àéíî¿
ñèòóàö³¿ òà âæèòèõ çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàãóâàííÿì íà öþ ñèòóàö³þ, îïîâ³ùåííÿ
íàñåëåííÿ òà íàäàííÿ éîìó íåîáõ³äíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïîâåä³íêè â óìîâàõ, ÿê³
ñêëàëèñÿ;
ó ðåæèì³ ä³ÿëüíîñò³ ó íàäçâè÷àéíîìó ñòàí³:
çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî íàäçâè÷àéíèé
ñòàí».
Çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
ª ä è í à ä å ð æ à â í à ñèñòåìà ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî òà
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì, öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êîøò³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñòðàõîâèõ ôîíä³â òà ³íøèõ äæåðåë.
Äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ñòâîðþþòüñÿ:
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³:
ðåçåðâíèé ôîíä Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè – äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ë³êâ³äàö³ºþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ (çà
ðàõóíîê âèäàòê³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè);
çàïàñè ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ðîá³ò ç
ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó, ùî
ñòâîðþºòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì);
íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³:
ðåã³îíàëüíèé ðåçåðâ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â – â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-äàâñòâà;
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³:
ì³ñöåâèé ðåçåðâ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â – â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-äàâñòâà;
íà îá'ºêòîâîìó ð³âí³:
 çàïàñè ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â – çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.
Îáñÿãè ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â âèçíà÷àþòüñÿ îðãàíîì, ùî ¿õ
ñòâîðþº.
ß ê ù î äëÿ ëîêàë³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ íåîáõ³äí³
ìàòåð³àëüí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè â îáñÿãàõ, ùî ïåðåâè-ùóþòü âëàñí³ ìîæëèâîñò³,
ì³ñöåâà àáî îá'ºêòîâà êîì³ñ³ÿ çâåðòàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äî â³äïîâ³äíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
êîì³ñ³¿, ÿêà, ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè, áåðå íà ñåáå
â³äïîâ³-äàëüí³ñòü çà êîîðäèíàö³þ ä³é àáî êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ ç ë³êâ³äàö³¿ ö³º¿
ñèòóàö³¿.
Ó ð à ç ³ íåñòà÷³ ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ ë³êâ³äàö³¿
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ðåã³îíàëüíîãî àáî çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ çà êëîïîòàííÿì
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
çàçíà÷åí³ ðåñóðñè ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ ¿ì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
ç äåðæàâíîãî ìàòåð³àëüíîãî ðåçåðâó ³ ðåçåðâíîãî ôîíäó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
Ï ë à í ó â à í í ÿ ðîáîòè ³ç çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì ³ ðåàãóâàííÿ
íà ïðîãíîçîâàí³ âàð³àíòè ¿õ ìîæëèâîãî ðîçâèòêó çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³
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â³äñòåæåííÿ çì³í íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî òà òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà ³
â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïîðÿäîê ³ ìåòîäèêó öüîãî ïëàíóâàííÿ.
Ì à ñ ø ò à á è ³ àñë³äêè ìîæëèâî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ âèçíà÷à-þòüñÿ íà
îñíîâ³ åêñïåðòíî¿ îö³íêè, ïðîãíîçó ÷è ðåçóëüòàò³â ìîäåëüíèõ åêñïå-ðèìåíò³â,
ïðîâåäåíèõ êâàë³ô³êîâàíèìè åêñïåðòàìè. Çàëåæíî â³ä îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â
ðîçðîáëÿºòüñÿ ïëàí ðåàãóâàííÿ íà çàãðîçó âèíèêíåííÿ êîíêðåòíî¿ íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿.
Îñíîâíèì çàâäàííÿì ïëàíó ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ àáî çàãðîçó ¿¿
âèíèêíåííÿ º çáåðåæåííÿ æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ ëþäåé, ì³í³ì³çàö³ÿ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò.
Ç ö³ºþ ìåòîþ âæèâàþòüñÿ ä³ºâ³ çàõîäè äëÿ çàõèñòó æèòëà, äîøê³ëüíèõ, íàâ÷àëüíèõ ³
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, ì³ñöü ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ ëþäåé, âèð³øåííÿ ïèòàíü
òåðì³íîâî¿ åâàêóàö³¿ íàñåëåííÿ ç òåðèòîð³¿, íà ÿêó ìîæå áóòè ïîøèðåíà íåáåçïå÷íà
ä³ÿ íàñë³äê³â ïðîãíîçîâàíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.
Ï ë à í ðåàãóâàííÿ íà çàãðîçó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ç
âèçíà÷åíèìè äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çàòâåðäæóºòüñÿ Ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ãîëîâàìè îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿
ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é.
Ç ì å ò î þ çàâ÷àñíîãî çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðåàãóâàííÿ íà çàãðîçó
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ³ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî çíèæåííÿ âòðàò
ïðîâàäèòüñÿ ïëàíóâàííÿ ä³é ó ðàìêàõ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè â³äïîâ³äíî äî
ïëàí³â âçàºìîä³¿ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îïåðàòèâíèõ
ïëàí³â ä³é ì³í³ñ-òåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Îáñÿã ³ çì³ñò öèõ çàõîä³â âèçíà÷àþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîãè íåîáõ³äíî¿
äîñòàòíîñò³ ³ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ íàÿâ-íèõ ñèë ³ çàñîá³â.
Î ñ í î â í ó ÷àñòèíó ðîá³ò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàãóâàííÿì íà íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ
àáî óñóíåííÿì çàãðîçè ¿¿ âèíèêíåííÿ, âèêîíóþòü àâàð³éí³ ôîðìóâàííÿ ÷è
ï³äðîçä³ëè ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íîãî îá'ºêòà ÷è àäì³í³ñò-ðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿
îäèíèö³ ç íàäàííÿì ¿ì íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè ç áîêó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÌÍÑ,
ÌÂÑ, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, ÌÎÇ òîùî.
Äî âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò ïîâèíí³ çàëó÷àòèñÿ ïåðåäóñ³ì àâàð³éíî
(ïîøóêîâî) – ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà
îá'ºêò³ ÿêîãî ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ùî ïðèçâåëà äî íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, â³äïîâ³äí³
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíî¿,
Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ðàä, íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ âèíèêëà íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ.
Î ð ã à í ³ ç à ö ³ é í î-ì å ò î ä è ÷ í å êåð³âíèöòâî ïëàíóâàííÿì ä³é ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè çä³éñíþº ÌÍÑ.
Íà ÌÍÑ, éîãî êðèçîâèé öåíòð, êîîðäèíàö³éíèé öåíòð àâàð³éíî (ïîøóêîâî) –
ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ó ïîâ³òð³, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïîêëàäàºòüñÿ:
çàáåçïå÷åííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ³ îïåðàòèâíîãî ïëàíóâàííÿ â ðàìêàõ ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè;
çáèðàííÿ, îáðîáëåííÿ ³ äîâåäåííÿ äî âèêîíàâö³â ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿
äëÿ ö³ëåé ïëàíóâàííÿ ³ óïðàâë³ííÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîð-ìàö³þ ïðî ñòàí ³ ïîòåíö³éíó
íåáåçïåêó îá'ºêò³â ³ ïðèðîäíèõ ÿâèù, ïîòåíö³éíó çàãðîçó, îö³íêó ðèçèêó (ç
óðàõóâàííÿì ïðîãíîçîâàíèõ ³ ôàêòè÷íèõ ìåòåîðîëîã³÷íèõ, ñåéñì³÷íèõ òà ³íøèõ
îáñòàâèí).
Îñíîâí³ çàñàäè âçàºìîä³¿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ³ òåðèòîð³àëüíèõ
ï³äñèñòåì
ºäèíî¿
äåðæàâíî¿
ñèñòåìè
òà
¿õ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
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Ç ì å ò î þ çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, ñâîº÷àñíîãî ³ åôåêòèâíîãî
ðåàãóâàííÿ îðãàí³çóºòüñÿ âçàºìîä³ÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì ñèë, à
ñàìå:
 âèçíà÷àþòüñÿ öåíòðàëüí³ ³ òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ, ÿê³ âçàºìîä³þòü â
êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ñêëàä ³ ê³ëüê³ñòü ñèë ³ çàñîá³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéíó
ñèòóàö³þ;
 ïîãîäæóºòüñÿ ïîðÿäîê ñï³ëüíèõ ä³é ñèë ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ ç
âèçíà÷åííÿì îñíîâíèõ çàâäàíü, ì³ñöÿ, ÷àñó ³ ñïîñîá³â ¿õ âèêîíàííÿ;
 âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ âñåá³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â, ùî
çä³éñíþâàòèìóòüñÿ îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà
ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì ñèëàìè, ó òîìó ÷èñë³ âçàºìíîãî íàäàííÿ äîïîìîãè
òðàíñïîðòíèìè, ³íæåíåðíèìè, ìàòåð³àëüíèìè, òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè;
 âñòàíîâëþºòüñÿ ïîðÿäîê ïðèâåäåííÿ â ãîòîâí³ñòü ³ îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ
ñï³ëüíèìè ä³ÿìè îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ ñèë ó
ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ çàâäàíü.
Ç à ë å æ í î â³ä îáñòàâèí, ìàñøòàáó, õàðàêòåðó òà ìîæëèâîãî ðîçâèòêó
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ âçàºìîä³ÿ îðãàí³çóºòüñÿ:
 íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ – áåçïîñåðåäíüî ì³æ îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ â
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ñèëàìè (ôóíêö³îíàëüíèìè ï³äñèñòåìàìè) ì³í³ñòåðñòâ òà
³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é;
 íà ðåã³îíàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó (ðàéîííîìó) ð³âí³ – ì³æ òåðèòîð³àëüíèìè
(ì³ñöåâèìè) ³ ì³ñöåâèìè ñòðóêòóðàìè óïðàâë³ííÿ ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ¿õ ñèëàìè ï³ä êåð³âíèöòâîì ðåã³îíàëüíî¿ àáî ì³ñöåâî¿ êîì³ñ³¿.
Âçàºìîä³ÿ ó ïîäîëàíí³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îðãàí³çóºòüñÿ ÷åðåç ñïåö³àëüíî
âèçíà÷åí³ îïåðàòèâí³ ãðóïè, ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³äíèõ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

11.7. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Основною метою створення функціональної підсистеми є забезпечення
реалізації в окремій галузі економіки державної політики у сфері запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.
Завдання функціональної підсистеми визначаються відповідно до функцій
міністерства та інших центральних органів виконавчої влади згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від «Про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» та
можуть являти собою:
розроблення
в
межах
своєї
компетенції
загальнодержавних
нормативно-правових і галузевих нормативних актів, а також норм, правил та
стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту
населення і територій від їх наслідків;
забезпечення готовності структурних підрозділів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій,
спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
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забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій;
навчання населення, в межах своєї компетенції, щодо поведінки та дій у разі
виникнення надзвичайної ситуації;
розроблення і реалізацію цільових і науково-технічних програм, спрямованих
на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування
підпорядкованих підприємств, установ та організацій, зменшення можливих
матеріальних втрат;
збирання і аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації,
видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій;
прогнозування і оцінку соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та
фінансових ресурсах;
створення, раціональне збереження і використання на підпорядкованих
підприємствах, в установах та організаціях резервів запасів матеріальних ресурсів;
проведення у межах своєї компетенції державної експертизи, забезпечення
нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій;
своєчасне та достовірне оповіщення населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, фактичну обстановку і вжиті заходи;
захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації
надзвичайних ситуацій;
організацію життєзабезпечення постраждалого населення;
пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх
виникнення;
здійснення заходів щодо соціального захисту населення, яке постраждало від
надзвичайних ситуацій, проведення гуманітарних акцій;
реалізацію визначених законодавством прав у сфері захисту населення від
наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали
безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;
участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захисту населення.
Функціональна підсистема складається з постійно діючих структурних
підрозділів і мають чотири рівні — загальнодержавний, регіональний, місцевий та
об'єктовий. Окремі підсистеми, враховуючи особливості структурної побудови
галузі, можуть не мати місцевого рівня.
Функціональну підсистему створюють міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним
ситуаціям та захистом населення і територій від їх наслідків.
За надзвичайних ситуацій сили і засоби функціональної підсистеми на
регіональному, місцевому та об'єктовому рівні підпорядковуються в межах, що не
суперечать законодавству, органам управління територіальної підсистеми єдиної
державної системи.
Організаційна структура та порядок діяльності функціональної підсистеми і
підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в положеннях про них, які
затверджуються відповідними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади за погодження з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Діяльність функціональної підсистеми узгоджується на різних рівнях
координувальними органами єдиної державної системи, до яких належать:
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій і Національна рада з питань безпечної життєді-яльності населення на
загальнодержавному рівні; на регіональному рівні — відповідні комісії Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; на місцевому рівні — відповідні
районні комісії і комісії виконавчих органів рад (сільські, селищні, міські, районі в
містах) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; на
об'єктовому рівні — комісії з питань надзвичайних ситуацій об'єкта.
Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від рівня
надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на
надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення.
Постійними органами управління функціональної підсистеми з надзвичайних
ситуацій є:
на загальнодержавному рівні — міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, їх уповноважені структурні підрозділи з питань надзвичайних
ситуацій, які виконують керівництво згідно з затвердженими положеннями про них
і відповідно до переліку функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998 р. № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»;
на регіональному рівні — регіональні уповноважені органи з питань
надзвичайних ситуацій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
на місцевому рівні — місцеві уповноважені органи з питань надзвичайних
ситуацій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
на об'єктовому рівні — структурні підрозділи підприємств, установ та
організацій або спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.
До системи повсякденного управління функціональною підсистемою входять
оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі
інформації:
 центри управління у надзвичайних ситуаціях міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, оперативно-чергові служби уповноважених
структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій на всіх рівнях;
 диспетчерські служби міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, державних підприємств, установ та організацій.

11.8. ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНКА СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО
НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ця перевірка регламентована тимчасовою інструкцією, затвердженою наказом
МНС України 05.02.99 № 39. Вона визначає методику проведення перевірки стану
техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання України, яка
дає змогу комплексно оцінити безпеку об'єкта як для персоналу, що працює на
об'єкті, так і для населення, що мешкає у зоні техногенного впливу об'єкта.
Критерії оцінки стану техногенної безпеки, що використовуються в даній
Інструкції, відображають такі напрями організації безпечної експлуатації об'єкта, як
цивільна оборона, охорона праці, екологічна, пожежна безпека, а також інші
спеціальні напрями безпеки його експлуатації, що мають вузьку галузеву
спрямованість.
Ураховуючи широту напрямів і питань, відображених у цих критеріях, перевірку
стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів доцільно проводити
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комісією, до складу якої, крім особового складу територіальних інспекцій цивільної
оборони і техногенної безпеки, доцільно також залучати особовий склад інших
підрозділів територіальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення.
Перевірка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів
господарювання здійснюється за такими показниками:
Наявність на об'єкті документації, яка регламентує його безпечну
експлуатацію і відображає планування заходів попередження виникнення на ньому
надзвичайних ситуацій, готовність до ліквідації їх наслідків та захисту працюючого
персоналу і населення.
Відповідність улаштування, утримання та експлуатації технічного і
технологічного обладнання об'єкта, а також умов поводження на ньому з
потенційно небезпечними речовинами вимогам чинних нормативів з питань
техногенної безпеки.
Наявність на об'єкті і стан готовності локальних систем виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення.
Наявність та рівень готовності диспетчерської служби об'єкта.
Наявність на об'єкті, стан утримання і готовності до використання засобів
колективного, індивідуального і медичного захисту.
Готовність об'єктових спеціалізованих формувань до ліквідації надзвичайних
ситуацій на об'єкті.
Дотримання правил безпеки під час перевезення небезпечних вантажів
залізничним та автомобільним транспортом.

11.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИРОБНИЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ

Стан безпеки життєдіяльності населення і травматизму у невиробничій сфері
потребує створення комплексної системи профілактики. Саме в цій сфері
травматизм із смертельними наслідками у 30 разів вищий, ніж на виробництві,
внаслідок чого втрати виробничого потенціалу щорічно становлять 100—130 тис.
чоловік.
Наприклад, у 1994 році загинуло від травм невиробничого характеру 72
тис.чоловік, з них 70—80 відсотків у віці 30—50 років.
Кожного року смертельно травмується 3 тис. дітей. Організація профілактичної
роботи органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевого
самоврядування щодо запобігання цьому виду травматизму не відпвідає сучасним
вимогам. Робота органів державної автомобільної інспекції та державної пожежної
охорони не дає бажаних результатів. Щорічно гине від дорожньо-транспортних
пригод та пожеж майже 8 тис. чоловік.
Профілактика загибелі людей від отруєння алкоголем та іншими речовинами
проводиться не на тому рівні, який забезпечував би негативне ставлення до їх
вживання. В той же час від отруєнь гине щорічно майже 30 відсотків усієї кількості
загиблих від травм невиробничого характеру.
За останні роки майже на третину збільшилася кількість людей, смерть яких
пов'язана з випадковим потопленням (1994 рік — 5064 чоловіки). Статистика
свідчить, що 95 відсотків потерпілих на воді гине в місцях відпочинку, які ніким не
обслуговуються. Проте регіональні органи Республіканського товариства рятування
на водах перебувають на межі самоліквідації чи вже самоліквідувалися.
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Підпрємства, діяльність яких пов'язана з цією проблемою, усунулися від її
розв'язання, а місцеві органи державної виконавчої влади та виконавчі органи
місцевого самоврядування пустили цю роботу на самоплив.
Погіршення соціально-економічного і кримінального становища у країні
призвело до загибелі у 1994 роуі від самогубств та вбивств відповідно 13789 та 7059
чоловік.
Невідома причина загибелі у невиробничій сфері майже 30 відсотків осіб. Ці
випадки не аналізуються і тому стосовно них не проводиться відповідна
профілактична робота.
Створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
при Кабінетові Міністрів України дало змогу поліпшити координаційну роботу.
Організація роботи з профілактики невиробничого травматизму визначена
відповідної концепцією схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 22
січня 1996 р. № 114.
Ця Концепція визначає такі основні завдання і напрями організації роботи з
профілактики невиробничого травматизму:
 розроблення державної політики у справі профілактики травматизму;
 чітке визначення компетенції органів державної виконавчої влади та
виконавчих органів місцевого самоврядування, координація їх роботи;
 вдосконалення законодавства шляхом внесення до нього необхідних змін і
доповнень та розробки нових актів законодавства;
 координація науково-методичної роботи галузевих науково-дослідних
інститутів і центрів.
Основними принципами організації роботи з профілактики невиробничого
травматизму є:
пріоритетність вимог охорони життя і здоров'я населення над іншими інтересами в державі;
об'єднання зусиль органів державної виконавчої влади та виконавчих органів
місцевого самоврядування, інших громадських формувань на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні на основі відповідних нормативних
актів;
забезпечення профілактики невиробничого травматизму незалежно від зміни
форм власності, структурної перебудови економіки;
компенсація шкоди, заподіяної здоров'ю людини.
Робота з профілактики травматизму у невиробничій сфері грунтується на:
вивченні стану травматизму;
розробці відповідних програм;
прийнятті нормативних актів та внесенні змін і доповнень до діючих;
чіткому визначенні функцій органів державної виконавчої влади, до компетенції
яких навлежать питання профілактики травматизму, та виконавчих органів
місцевого самоврядування;
впровадженні страхування громадян на випадок їх смерті, каліцтва або втрати
здоров'я від травм невиробничго характеру;
проведенні через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи серед
населення стосовно виконання положень правил, інструкцій щодо безпечної
експлуатації електричних і газових побутових приладів та радіоелектронної
апаратури, додержання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки
на воді тощо;
введенні до навчальних програм загальноосвітніх шкіл, вищих і середніх
навчальних закладів розділу охорони життя і здоров'я людей у невиробничій
сфері (з розробкою відповідних посібників);
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налагодженні випуску та демонстрації короткометражних фільмів, плакатів,
проспектів, листівок;
вирішенні питань соціально-психологічної захищеності осіб, які її потребують
(самотні, престарілі тощо);
постійному інформуванні про стан профілактики травматизму у невиробничій
сфері в регіонах і країні в цілому;
вивченні і впровадженні в практику передового зарубіжного досвіду з
профілактики травматизму.

11.10. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ПО УПРАВЛІННЮ ТА НАГЛЯДУ
ЗА БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

11.10.1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення
Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення створена
відповідно до Закону України «Про охорону праці» для розроблення і реалізації
державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики
побутового травматизму, створення системи державного управління цією галуззю.
Національна рада:
розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного
управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового
травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про
вдосконалення цієї системи;
організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень
Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів, пов'язаних з
реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення,
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з
цих питань;
координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового
травматизму;
організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро
Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;
бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню,
узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві
та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за
виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.
Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею
плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями
здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради. Перелік посад, які
входять до Національної ради і бюро, затверджує Кабінет Міністрів України, а
персональний склад Національної ради і бюро — її голова.
Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх компетенції, є
обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій та громадян. Національну раду відповідно до
Закону «Про охорону праці» очолює Віце-прем'єр-міністр України.
11.10.2. Міністерство надзвичайних ситуацій України
Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
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Кабінетом Міністрів України. Положення про МНС України затверджено Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року № 402. Раніше воно називалося
«Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи»
МНС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у
сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду,
поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологгічної діяльності.
Основними завданнями МНС України є: формування та реалізація державної
політики у визначених Президентом України сферах цивільного захисту,
запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та військового характеру в мирний час та особливий період,
рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної,
пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду,
поводження з
радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної
діяльності.
МНС України відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює безпосереднє керівництво діяльністю функціональних і
територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту населення і
територій (далі – єдина система цивільного захисту);
формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на
мирний час та особливий період, які подає на розгляд Кабінету Міністрів України,
організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими
органами виконавчої влади;
формує та реалізовує заходи державної політики щодо створення, утримання
та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони),
ведення їх обліку;
формує та реалізовує заходи державної політики щодо впровадження
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечує
нормативно-правове регулювання у цій сфері, здійснює роботу щодо віднесення
населених пунктів та об'єктів національної економіки до груп (категорій) з
цивільного захисту (цивільної оборони), надає на запити замовників вихідні дані та
вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів;
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних
комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту, визначає їх повноваження та
порядок діяльності;
формує і реалізує заходи державної політики у сфері радіаційного і хімічного
захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і
територій при виникненні радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних
із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;
затверджує методики прогнозування наслідків радіаційного і хімічного
забруднення, встановлює вимоги до планів реагування на радіаційні аварії
територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів єдиної системи
цивільного захисту;
встановлює вимоги для засобів радіаційного і хімічного захисту населення та
аварійно-рятувальних формувань;
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здійснює прогнозування разом із центральними та місцевими органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами
(установами, організаціями) імовірності виникнення надзвичайних ситуацій,
визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо
ризику виникнення на них надзвичайних ситуацій;
затверджує Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, веде облік
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
здійснює інформаційне та методичне забезпечення роботи Державної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію
взаємодії з регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
видає експертні висновки про рівні надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, веде їх облік;
здійснює реалізацію державної політики стосовно заходів з евакуації
населення, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади,
об'єктів з цих питань;
забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та
іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних
операцій, а також проводить просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою
підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;
здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуковорятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час
ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів, здійснення
пошуково-рятувальних робіт, а також контроль за їх проведенням;
виконує через підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
піротехнічні роботи, пов'язані зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що
залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних
засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за
винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових
частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій
Збройних Сил України, інших військових формувань, затверджує Порядок
організації цих робіт та взаємодії під час їх виконання;
затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
затверджує порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб
в органах та підрозділах МНС України;
затверджує види і зразки оперативно-технічної і звітної документації про
роботу аварійно-рятувальних служб, пов'язану з ліквідацією надзвичайних ситуацій;
затверджує перелік міст і селищ міського типу, де створюються підрозділи
державної пожежної охорони;
затверджує перелік об'єктів і окремих територій, що підлягають постійному
та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;
затверджує інструкцію з обслуговування аварійно-рятувальними службами
масових вибухів на гірничорудних підприємствах;
здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятувальних служб і
рятувальників;
забезпечує через територіальні органи гасіння пожеж, рятування людей та
надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;
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організовує та забезпечує через територіальні органи охорону від пожеж
підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;
затверджує форму та порядок ведення журналу обліку місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах;
затверджує інструкцію про облік і звітність щодо використання коштів і
матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру;
координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
авіаційними силами і засобами МНС України, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і
рятування;
здійснює організацію авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що
зазнають або зазнали лиха;
здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і
рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуковорятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності;
вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі
порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального
забезпечення до усунення недоліків;
бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;
затверджує порядок організації використання авіаційних сил і засобів для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території
України;
здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих органів
виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій,
здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування
систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;
здійснює впровадження та функціонування системи екстреної допомоги
населенню за єдиним телефонним номером 112;
координує роботу інших органів влади, підприємств, суб'єктів
господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
промислової безпеки;
затверджує порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних
пунктів з виробництва і знищення вибухових матеріалів промислового
призначення; комплекс вимог технічної безпеки місць зберігання вибухових
матеріалів промислового призначення; перелік вибухових матеріалів, допущених до
постійного виробництва, застосування, та порядок їх обліку на всіх стадіях
поводження з ними; порядок затвердження проектно-технічної документації для
проведення вибухових робіт; порядок погодження питань ліквідації та консервації
гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;
затверджує порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний
огляд і/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки; вимоги до
працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами; перелік робіт
підвищеної небезпеки, відповідно до якого працівники, зайняті на зазначених
роботах, проходять спеціальне навчання та перевірку знань нормативно-правових
актів з охорони праці;
порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб та інших
працівників
з питань охорони праці; положення про трудове й професійне
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навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами зі
шкідливими або небезпечними умовами праці;
затверджує положення про державний реєстр нормативно-правових актів з
питань охорони праці; правила, норми, інструкції, положення, порядки та інші
нормативно-правові акти з промислової безпеки, охорони праці, охорони надр;
порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних
вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації,
пристроїв та апаратури для вибухових робіт; порядок ведення обліку даних про
технічний стан машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної
небезпеки;
затверджує загальнодержавні правила пожежної та техногенної безпеки, а
також вимоги, інструкції і методики, інші нормативно-правові акти у сфері
пожежної та техногенної безпеки, які обов'язкові для всіх підприємств, установ,
організацій;
здійснює регулювання у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо
затвердження нормативно-правових актів з питань ідентифікації, паспортизації,
моніторингу потенційно небезпечних об'єктів, а також перевірки і оцінки стану
техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної
небезпеки;
здійснює нормативно-правове регулювання щодо порядку організації та
здійснення державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки,
дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних заходів;
здійснює координацію діяльності інших державних органів у сфері
гідрометеорологічної діяльності та контроль застосування засобів вимірювальної
техніки і методик виконання гідрометеорологічних спостережень, обробки даних
спостережень та їх зберігання;
веде державний водний кадастр за розділом «поверхневі води» та державний
облік поверхневих вод;
веде державний облік, реєструє та зберігає матеріали гідрометеорологічних
спостережень, веде інформаційну базу гідрометеорологічних даних та даних про
стан навколишнього природного середовища, затверджує положення про
відповідний галузевий державний архів;
здійснює моніторинг забруднення навколишнього природного середовища
на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень: атмосферного
повітря в населених пунктах та опадів (вміст забруднюючих речовин, у тому числі
радіонуклідів, транскордонне перенесення забруднюючих речовин); снігового
покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі
радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); грунтів різного
призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної
обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней,
паводків, селів;
забезпечує проведення гідрометеорологічних, геліофізичних спостережень,
фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення
навколишнього природного середовища;
надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування та
населенню безоплатну інформацію загального користування про фактичні та
очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного
середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;
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здійснює прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів,
небезпечних
і
стихійних
гідрометеорологічних
явищ,
урожайності
сільськогосподарських культур;
взаємодіє
з
міжнародними
організаціями
і
національними
гідрометеорологічними службами інших держав, представляє Україну у Всесвітній
метеорологічній організації, бере участь у межах компетенції в реалізації Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату;
здійснює нормативно-правове регулювання у сфері гідрометеорологічної
діяльності з урахуванням вимог Всесвітньої метеорологічної організації;
затверджує перелік критеріїв, за яким проводиться розмежування категорій
зон радіоактивно забруднених територій;
затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок,
ядерних
матеріалів,
радіоактивних
відходів,
інших
джерел
іонізуючого
випромінювання;
здійснює виконання актів Верховної Ради України, Президента України про
надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, у тому числі
організовує закупівлю заходів із завантаження, вивезення та складування вантажів,
здійснює їх подальше супроводження до місця призначення та передачу
отримувачам;
здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці,
контроль за її збереженням у центральному апараті МНС України, територіальних
органах, спеціальних формуваннях і підрозділах, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління;
здійснює функціонування системи мобілізаційної готовності територіальних
органів управління, спеціальних формувань і підрозділів;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики з
питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях;
здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;
надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку
ураження) постраждалим та рятувальникам, проведення заходів з медичного
забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, медичне постачання
та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів
служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;
затверджує перелік центрів медико-психологічної реабілітації, порядок
проходження медико-психологічної реабілітації, положення
про медикопсихологічну реабілітацію та відповідність санаторно-курортних установ вимогам
медико-психологічної реабілітації;
формує державну політику у сфері створення та функціонування системи
профілактики травматизму невиробничого характеру, здійснює моніторинг стану
травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків;
затверджує положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери
управління МНС України;
затверджує зразки службових посвідчень, які видаються особовому складу та
працівникам органів і підрозділів цивільного захисту, і порядок їх видачі;
визначає основні напрями розвитку відомчої науки, виступає замовником
наукових робіт, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт щодо
всебічного розвитку напрямів відповідальності МНС України, розробляє та
затверджує галузеві стандарти з питань цивільного захисту, рятувальної справи та
гідрометеорологічної діяльності;
встановлює порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
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здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення
функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення)
керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких
поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;
затверджує навчальні плани і програми післядипломної професійної освіти,
одержуваної на базі Інституту державного управління в сфері цивільного захисту;
затверджує навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітничих кадрів сфери цивільного захисту;
затверджує типове положення про територіальні курси, навчально-методичні
центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
затверджує освітньо-професійні програми підготовки магістрів для
професійної діяльності на державній службі в системі МНС України у межах
напряму підготовки «Державне управління»;
погоджує освітньо-професійні програми підготовки офіцерських кадрів
цивільної оборони за спеціальностями (спеціалізаціями) напряму підготовки
«Військові науки»;
затверджує інструкцію про порядок проведення атестування осіб рядового і
начальницького складу, а також Номенклатуру посад в органах і підрозділах
цивільного захисту;
затверджує типову форму контракту про проходження служби цивільного
захисту;
здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з
виконанням покладених на нього Президентом України завдань.
11.10.3. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд) створена Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №408.
Початком наглядової діяльності можна вважати виданий у 1719 році Петром І
Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії).
Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році,
організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій
промисловості, який мав назву “гірнича поліція”.
Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в
інших галузях промисловості, цей орган трансформувався у Державний комітет
України з нагляду за охороною праці і сучасну Державну службу гірничого нагляду
та промислової безпеки України.
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
(Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
надзвичайних ситуацій України.
Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та
забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці,
державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері
безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.
Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:
реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці,
здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у

До 6 квітня 2011 р. – «Комітет по нагляду за охороною праці України» (Держпромгірнагляд).
Раніше – Держнаглядохоронпраці.
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сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також
внесення пропозицій щодо її формування;
здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони
праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною
праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування;
організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням
законів та інших нормативно-правових актів з питань:
промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними
та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману
працю;
геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також
використання і переробки мінеральної сировини;
безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення;
безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів,
ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечними об'єктами.
Держгірпромнагляд України відповідно до покладених на неї завдань:
готує та подає пропозиції щодо формування державної політики та
визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці,
державного
гірничого
нагляду,
поводження
з
вибуховими
матеріалами
промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони надр
та у сфері, пов'язаній з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечних об'єктів;
бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного
розвитку щодо геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування
корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в
експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також
підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного
вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної
небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами;
здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною
праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування;
опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань роботодавців і професійних
спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у
розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
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здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за
додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт,
промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:
будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки,
потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;
видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на
підприємствах, в установах та організаціях;
застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
виготовлення,
монтажу,
ремонту,
реконструкції,
налагодження,
випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування,
транспортних та інших засобів виробництва;
облаштування
системами автоматичного
контролю і
управління
технологічними процесами та станом виробничого середовища;
проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів,
виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення,
окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального
використання;
проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які
підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції
щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій,
пов'язаних з використанням газу в побуті;
здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних
випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням
заходів з усунення причин нещасних випадків;
бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат
вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах
своєї компетенції відповідні рішення;
здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі
з питань:
безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної
та нерудної, нафтогазової промисловості під час будівництва та експлуатації,
ліквідації або консервації гірничих об'єктів та підприємств, на об'єктах
метробудівництва та підземних спорудах;
відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих
родовищ корисних копалин;
ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-промислової
розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки
мінеральної сировини;
повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерногеологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та
експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів
виробництва;
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виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення,
визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних
копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим
вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них
компонентів;
додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин,
обгрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і
маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та
технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого
видобування корисних компонентів;
відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що
гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища,
гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із
користуванням надрами;
готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і
диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:
здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю
застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;
фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних
програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
здійснює згідно із законодавством державний нагляд та контроль у сфері
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечними об'єктами, у тому числі з:
проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки;
розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій;
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на
об'єктах підвищеної небезпеки, у тому числі пожежо-вибухонебезпечних об'єктів та
об'єктів, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного та
санітарно-епідеміологічного характеру;
бере участь у прийнятті в експлуатацію новозбудованих добувних і
збагачувальних підприємств;
здійснює державний контроль з питань:
відповідності вимогам віднесення вугільних шахт, які небезпечні через
наявність газу, можливість раптових викидів, гірських ударів, до відповідних
категорій;
ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної і нерудної
промисловості;
здійснює нагляд за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування
надрами в частині державного гірничого нагляду;
здійснює нагляд за дотриманням вимог під час проведення навчання і
перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та
інших працівників;

926

здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме:
засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, ліфтів,
канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я
працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском;
погоджує:
питання ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок,
контролює відповідність визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що
небезпечні через наявність газу, можливість раптових викидів, гірських ударів, до
відповідних категорій;
питання консервації та ліквідації гірничих об'єктів та інших споруд,
пов'язаних із користуванням надрами, відповідно до визначеного порядку;
веде державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації
підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних
копалин;
здійснює у межах своєї компетенції нагляд за проведенням робіт із розробки
родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, виконанням заходів із
запобігання виникненню та усунення небезпечного впливу гірничих робіт на
технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням визначеного порядку
забудови площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини,
обгрунтованістю і своєчасністю їх списання;
організовує проведення:
експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативноправових актів із забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення;
державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт,
будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи проектів з
протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;
веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці,
державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки, державний облік ділянок надр,
наданих для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі
для будівництва та експлуатації підземних споруд;
здійснює відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування; визначає порядок проведення
державного технічного огляду цих засобів;
реєструє підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти,
ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парові та водогрійні
котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води,
об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти;
реєструє декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
видає у передбачених законодавством випадках:
ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та
контролює дотримання ліцензійних умов;
дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх
механізації;
свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового
призначення;
дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
та контролює дотримання умов дії дозволів;
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гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не
пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників, здійснює
нагляд за дотриманням вимог цього порядку;
визначає вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими
роботами, та контролює організацію навчання працівників у сфері поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення;
надає у визначеному порядку гірничі відводи для розробки родовищ
корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації
підземних споруд для інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних
копалин;
здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать
до сфери її управління;
організовує за участю експертно-технічних центрів державних підприємств,
установ і організацій, які забезпечують науково-технічну підтримку державного
нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та належать до сфери
управління Держгірпромнагляду України, проведення експертної оцінки стану
безпеки промислового виробництва, технологій та об'єктів підвищеної небезпеки;
визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування
та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки;
забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень науковометодичне забезпечення, координацію наукових досліджень (науково-дослідних
робіт) у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду
та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і проектів
будівництва відповідно до вимог законодавства;
бере участь в організації проведення експертизи проектів будівництва
(реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів,
засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників
на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової
безпеки;
бере участь у прийнятті в експлуатацію об'єктів соціально-культурного та
промислового призначення, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки;
погоджує:
проекти стандартів, технічних регламентів і технічних умов, інші документи
на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;
проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин,
проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва
підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства
з промислової безпеки, охорони праці та охорони надр;
документацію на
забудову площ
залягання корисних копалин
загальнодержавного значення;
типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін «Охорона праці»,
«Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» тощо;
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типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
проекти планів розвитку гірничих робіт щодо охорони надр, їх безпечного
ведення, а також норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що
видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;
видачу спеціальних дозволів на користування надрами;
проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу
гірничих робіт на життя та здоров'я населення, а також захисту об'єктів,
розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час
підробки цих об'єктів гірничими роботами;
організовує (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення
органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання випробувань
устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи
проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативноправових актів із промислової безпеки та охорони праці;
готує та подає у визначеному порядку пропозиції щодо призначення органів
з оцінки відповідності;
організовує роботу з підготовки, атестації та сертифікації фахівців з
неруйнівного контролю, системи управління охороною праці та сертифікації
засобів індивідуального захисту працівників;
бере участь у державній експертизі інвестиційних програм і проектів
будівництва відповідно до вимог законодавства;
бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної
статистики з питань, що належать до її компетенції;
здійснює у визначеному порядку міжнародне співробітництво з питань, що
належать до її компетенції, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних
держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та
координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку
інтереси України у міжнародних організаціях;
формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони
праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного
гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр і
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об'єктами
підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;
приймає у визначеному законодавством порядку рішення про утворення,
реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери її управління;
здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий контроль за
роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
розглядає у визначеному порядку звернення громадян з питань, що належать
до її компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів щодо вирішення
порушених у зверненнях питань;
забезпечує у межах повноважень, визначених законодавством, виконання
завдань мобілізаційної підготовки;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному
апараті Держгірпромнагляду України, на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери її управління;
забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи з
налагодження діалогу Держгірпромнагляду України з громадськістю та створення
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умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у
сфері промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та державного
регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення;
проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її
компетенції;
вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів
Держгірпромнагляду України;
провадить у межах своїх повноважень у визначеному порядку видавничу
діяльність та організовує проведення виставок;
забезпечує у межах повноважень, визначених законодавством, заходи щодо
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення;
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;
бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими
професійними спілками і організаціями роботодавців з питань розроблення і
реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці,
здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у
сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на
неї Президентом України.
Держгірпромнагляд України для виконання покладених на неї завдань має право в
установленому порядку:
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади;
одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб;
скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій,
мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
безперешкодно здійснювати заходи державного нагляду суб'єктів
господарювання, а також об'єктів виробництва фізичних осіб у присутності
роботодавця або його представника з питань додержання законодавства, що
належать до її компетенції;
визначати обсяги та періодичність проведення заходів державного нагляду
(контролю) у межах компетенції;
одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення,
висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних
питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень
законодавства та про вжиття заходів щодо їх усунення;
здійснювати комплексні перевірки за участю інших органів державного
нагляду;
видавати у визначеному порядку роботодавцям, керівникам та іншим
посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам
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виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові до
виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері
промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, використання,
охорони надр та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;
видавати у визначеному законодавством порядку рішення на підставі
матеріалів за результатами проведення технічного розслідування обставин та
причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті, які
обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих
виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших
виробничих об'єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів,
устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт,
у тому числі пов'язаних з користуванням надрами, застосуванням нових
небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі розпорядчого документа
про заборону зазначеного у випадках, передбачених законодавством, а також
анулювати видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, які створюють загрозу
життю працівників;
притягати у межах компетенції до адміністративної відповідальності
посадових осіб, працівників і громадян за порушення законодавства;
притягати за порушення законодавства про охорону праці, невиконання
розпоряджень посадових осіб юридичних та фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, до сплати штрафу;
надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових
осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення
осіб до відповідальності, встановленої законом;
надсилати подання про зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на
користуванням надрами;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних
організаціях та під час укладення міжнародних договорів;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади;
залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських
організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;
скликати у визначеному порядку наради з питань, що належать до її
компетенції;
утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;
організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення
державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду;
заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого
нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпеки
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.
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11.10.4. Державна комісія з питань техногенно-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та
місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і
територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного і техногенного
походження.
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КОМІСІЇ Є:
координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади,
пов'язаної з функціонуванням єдиної державної системи запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері техногенноекологічної безпеки;
організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій національного і регіонального масштабів, у тому числі з
транскордонним впливом;
КОМІСІЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:
а) у режимі повсякденної діяльності:
готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення прав
і обов'язків у цій сфері центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій;
координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з
питань розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів
щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту населення,
сталого функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних
втрат та
збереження національної культурної спадщини у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення діяльності
підприємств незалежно від форми власності, що використовують складні та
небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає відповідні пропозиції з цих
питань;
сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, державної
системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного
захисту населення, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних
об'єктів;
здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій та за їх підготовкою до дій у надзвичайних ситуаціях;
здійснює співробітництво з відповідними органами зарубіжних країн і
міжнародними організаціями у межах зобов'язань України згідно з міжнародними
договорами за дорученням Кабінету Міністрів України;
здійснює заходи щодо профілактики інфекційних хвороб, локалізації та
ліквідації цих захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових
харчових отруєнь населення;
б) у режимі підвищеної готовності:
вживає заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням спостереження та
здійсненням контролю за станом довкілля, перебігом епідемій інфекційних
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захворювань і спалахів інфекційних захворювань, масових харчових отруєнь
населення, обстановкою на
потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням
можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування
господарських об'єктів незалежно від форми власності;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
ситуації державного та регіонального рівнів;
в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних і
територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також громадських,
міжнародних організацій щодо надання допомоги населенню;
організовує роботу, пов'язану з локалізацією або ліквідацією надзвичайних
ситуацій державного рівня, у тому числі з транскордонним впливом;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування,
використовуючи наявні матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;
взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких зазнала
негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла в Україні;
визначає межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та
організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарської
діяльності і населенню внаслідок надзвичайних ситуацій державного рівня;
організовує постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала
впливу надзвичайної ситуації державного рівня, обстановкою на аварійних об'єктах
і прилеглій до них території;
вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію Президентові України і
Кабінетові Міністрів України щодо вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на
надзвичайну ситуацію державного рівня та причини її виникнення.
КОМІСІЇ НАДАЄТЬСЯ ПРАВО:
застосовувати без попереднього узгодження з відповідними центральними та
місцевими органами виконавчої влади сили і засоби, призначені виконувати
завдання із запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них (крім запасів
державного матеріального резерву);
заслуховувати керівників (представників) центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні
доручення;
одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і
документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;
залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі потреби, всі
функціональні підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних
ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або
кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної
ситуації.
ГОЛОВА КОМІСІЇ МАЄ ПРАВО:
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залучати для ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації
будь-які транспортні, рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби
відповідно до законодавства;
приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на
надзвичайну ситуацію;
вносити пропозиції Президенту України і Прем'єр-міністру України про
заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію
заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідацію їх наслідків;
делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої
повноваження своїм заступникам.
11.10.5. Функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó
Ì³í³ñòåðñòâà òà ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çàáåçïå÷óþòü
â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ïîëîæåíü ïðî íèõ âèêîíàííÿ ôóíêö³é ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî
õàðàêòåðó.
Ì³íàãðîïðîì, Äåðæêîìðèáãîñï
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó (äàë³ – íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿) íà
îá'ºêòàõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ãàëóç³.
Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà çàáðóäíåííÿì óã³äü ðàä³îàêòèâíèìè ³ òîêñè÷íèìè
ðå÷îâèíàìè.
Çàáåçïå÷åííÿ
ðàö³îíàëüíîãî
âåäåííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà íà çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³ÿõ.
Çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè õàð÷îâî¿ ñèðîâèíè ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ç åï³çîîòè÷íîãî, ô³òîïàòîëîã³÷íîãî ³
òîêñèêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ, ë³êâ³äàö³¿ åï³çîîò³é ³ åï³ô³òîò³é.
Çàáåçïå÷åííÿ îïåðàòèâíîãî îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ¿¿
îïðàöþâàííÿ ³ îïîâ³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðî íåáåçïåêó.
Îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà êîíäèö³éíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ äëÿ ïîñòà÷àííÿ
ïîñòðàæäàëîìó íàñåëåííþ.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêî-òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé) ó
ïðîâåäåíí³ àâàð³éíî (ïîøóêîâî) – ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ó
ðàéîí³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî
òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó (äàë³ – ºäèíà äåðæàâíà ñèñòåìà):
çàõèñò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí ³ ðîñëèí;
ñèëè ³ çàñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ íà îá'ºêòàõ
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà;
ñòâîðåííÿ ðåçåðâ³â ïðîäîâîëü÷èõ ³ êîðìîâèõ ðåñóðñ³â.
ÌÂÑ
Çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, âåäåííÿ áîðîòüáè ³ç çëî÷èíí³ñòþ,
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, îõîðîíè ìàòåð³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé ó ðàç³
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Íàäàííÿ äîïîìîãè îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ïîñàäîâèì îñîáàì ó ïðîâåäåíí³ â³äñåëåííÿ ëþäåé ç ì³ñöü, íåáåçïå÷íèõ äëÿ
ïðîæèâàííÿ.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêî-òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé) ó
ïðîâåäåíí³ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ó ðàéîíàõ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
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Çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ðåæèìíî-îáìåæóâàëüíèõ ³ êàðàíòèííèõ çîí ó îñåðåäêàõ
ðàä³îàêòèâíîãî, õ³ì³÷íîãî, áàêòåð³îëîã³÷íîãî (á³îëîã³÷íîãî) çàðàæåííÿ ³ ï³ä ÷àñ ¿õ
ë³êâ³äàö³¿.
Óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ Äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè (ÌÂÑ)
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî íàãëÿäó çà ïðîòèïîæåæíèì ñòàíîì îá'ºêò³â âñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ³íôîðìóâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî ïåðåäóìîâè ³ ìîæëèâ³
íàñë³äêè ïîæåæ (ÌÂÑ).
Îðãàí³çàö³ÿ ãàñ³ííÿ ïîæåæ ³ ïðîâåäåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò â îñåðåäêàõ öèõ ïîæåæ (ÌÂÑ).
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó;
çàáåçïå÷åííÿ ãàñ³ííÿ âåëèêèõ òà ñêëàäíèõ ïîæåæ (ÌÂÑ).
Ì³íåíåðãî, Ì³íïðîìïîë³òèêè, Ì³íâóãëåïðîì
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî ïðîâåäåííÿ íàãëÿäó òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà
îáñòàíîâêîþ íà ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêòàõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ãàëóç³,
âêëþ÷àþ÷è ïðèëåãëó äî íèõ òåðèòîð³þ.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿ íà îá'ºêòàõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ãàëóç³.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ
ôîðìóâàíü, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè, ó ïðîâåäåíí³
àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
(çàãðîçè âèíèêíåííÿ) íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
àòîìíî¿ åíåðãåòèêè òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó (Ì³íåíåðãî);
âàæêî¿, îáîðîííî¿, õ³ì³÷íî¿ òà íàôòîõ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (Ì³íïðîìïîë³òèêè);
âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (Ì³íâóãëåïðîì);
íàôòî- òà ãàçîðîçâ³äêè, âèäîáóâàííÿ ³ ïåðåðîáêè ñèðîâèíè, íà íàôòî- ³
ãàçîïðîâîäàõ (Äåðæíàôòîãàçïðîì).
Ì³íåêîíîì³êè, Ì³íô³í, ÌÇÅÇòîðã, Äåðæêîìðåçåðâ, Óêðñòðàõíàãëÿä
Êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ç ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì
âèìîã òåõíîãåííî¿ áåçïåêè (Ì³íåêîíîì³êè).
Çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç çàïîá³ãàííÿ ³
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, íàäîííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëîìó
íàñåëåííþ â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ùî ïåðåäáà÷àþòüñÿ íà öþ ìåòó ó Äåðæàâíîìó
áþäæåò³ Óêðà¿íè (Ì³íô³í, Ì³íåêîíîì³êè).
Ñòâîðåííÿ ñòðàõîâèõ ³ ðåçåðâíèõ ôîíä³â, çàïàñ³â ìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â, à òàêîæ
íåçíèæóâàíèõ ðåñóðñ³â ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
ïåðøî÷åðãîâîãî âæèòêó, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Êîîðäèíàö³ÿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ ³ òîâàðàìè
ïåðøî÷åðãîâîãî âæèòêó äëÿ ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ (ÌÇÅÇòîðã).
Ïðîãíîçóâàííÿ ³ îö³íêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é (Ì³íåêîíîì³êè).
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
çàáåçïå÷åííÿ ö³ëüîâèõ âèä³â ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â (Óêðñòðàõíàãëÿä,
Ì³íô³í, Ì³íåêîíîì³êè);
ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ðåçåðâ³â (Ì³íô³í, Ì³íåêîíîì³êè);
ñòâîðåííÿ ðåçåðâ³â ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â (Äåðæêîìðåçåðâ, Ì³íåêîíîì³êè).
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ÌÇÑ
Íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàñë³äêè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é óêðà¿íñüêèì
ãðîìàäÿíàì çà êîðäîíîì.
Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâ³ ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â òà àêòèâ³çàö³¿ âçàºìíî¿ ì³æíàðîäíî¿
äîïîìîãè ó çàïîá³ãàíí³ òà ðåàãóâàíí³ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ³ êîíòàêò³â, îðãàí³çàö³ÿ ïåðåãîâîð³â ç ïèòàíü íàäàííÿ
ì³æíàðîäíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëîìó íàñåëåííþ, à òàêîæ ç ïèòàíü
åâàêóàö³¿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ç êðèçîâèõ çîí çà êîðäîíîì.
Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íîãî ð³øåííÿ ùîäî
çàëó÷åííÿ ñèë ³ çàñîá³â ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè äî ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî
(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò íà òåðèòîð³¿ ³íîçåìíî¿
äåðæàâè, ÿêùî ¿¿ óðÿä:
çâåðíóâñÿ äî Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, ùî âèíèêëà íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè;
äîçâîëèâ Óêðà¿íñüê³é Ñòîðîí³ âçÿòè ó÷àñòü ó ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíèõ ðîáîòàõ
íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ äëÿ ðîçøóêó ÷è íàäàííÿ äîïîìîãè óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì.
Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ç ïèòàíü
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Çàáåçïå÷åííÿ òåðì³íîâîãî îôîðìëåííÿ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó ñèëàìè ³ çàñîáàìè àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ôîðìóâàíü ó ðàç³
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «óñòàíîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é».
Державний комітет інформаційної політики
Çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà ñòàíîì ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â, ÿê³ âõîäÿòü
äî ñêëàäó ãàëóç³.
Ñâîº÷àñíå ³ îá'ºêòèâíå ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî íàñë³äêè íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè.
Ïîçà÷åðãîâà ïåðåäà÷à ïîâ³äîìëåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, òà
ðåêîìåíäàö³é íàñåëåííþ ùîäî ïðàâèë ïîâåä³íêè â öèõ óìîâàõ.
Íàäàííÿ îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ñëóæáàì ÌÍÑ íàéêðàùîãî åô³ðíîãî ÷àñó
äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîïàãàíäè îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ñòâîðåííÿ íà çàìîâëåííÿ ÌÍÑ ñïåö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ êë³ï³â ç ïèòàíü
ïðîïàãàíäè îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî íàñë³äêè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é».
ÌÍÑ
Âèêîíàííÿ ôóíêö³é ïîñò³éíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè.
Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèõ ó÷àñíèê³â
ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâèõ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿,
ïîâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíó, ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíó ³ ïîâíó ¿õ ðåàë³çàö³þ.
Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ ïëàíóâàííÿì ä³é ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ñèñòåìè.
Óïðàâë³ííÿ âñ³ìà ñèëàìè ³ çàñîáàìè ôóíêö³îíàëüíèõ ³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äñèñòåì
ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè, çàëó÷åíèìè äî ë³êâ³äàö³¿ âåëèêèõ çà ìàñøòàáàìè
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà âèêîíàííÿì âèìîã òåõíîãåííî¿ áåçïåêè,
çä³éñíåííÿì çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ãîòîâí³ñòþ ñèë ³ çàñîá³â öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè äî ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî
(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò. Ïðîãíîçóâàííÿ ðàçîì ç
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åêñïåðòíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ìîâ³ðíîñò³ ³ ìàñøòàá³â âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ, êîîðäèíàö³ÿ ³ êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, ïðàâîâîãî òà ìåäè÷íîãî çàõèñòó
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Íàäàííÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîïîìîãè íàñåëåííþ Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ ó ðàç³
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.
Îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ ïðî çàãðîçó ³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
êîíòðîëü çà ôóíêö³îíóâàííÿì òåðèòîð³àëüíèõ ³ ëîêàëüíèõ ñèñòåì îïîâ³ùåííÿ.
Ñòâîðåííÿ,
ï³äãîòîâêà
³
âèêîðèñòàííÿ
àâàð³éíî
(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîðìóâàíü äëÿ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñóïðîâîäó òà ï³äòðèìêè çà óñ³ì êîëîì
ïðîáëåì ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè.
Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³ ñèë
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî
íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ, àòåñòàö³¿ àâàð³éíî (ïîøóêîâî) —ðÿòóâàëüíèõ ôîðìóâàíü ³
ðÿòóâàëüíèê³â.
Çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè Óðÿäîâî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ¿¿ îñíîâíî¿ ï³äñèñòåìè «ÌÍÑ-²íôîðì», ðîçâèòîê
íåîáõ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ ñèñòåìè çâ'ÿçêó.
Ï³äãîòîâêà çâ³ò³â äëÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ïðî
ðåàë³çîâàí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é ïðè âèíèêíåíí³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ;
ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò;
ñèë ³ çàñîá³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності, Міносвіти
Îðãàí³çàö³ÿ, êîîðäèíàö³ÿ ³ íàäàííÿ äîïîìîãè â ïðîâåäåíí³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü
ó íàïðÿì³ âäîñêîíàëåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè, ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ
êîíñóëüòàö³é ³ åêñïåðòíèõ îö³íîê ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ (Ì³ííàóêè).
Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Îðãàí³çàö³ÿ âèâ÷åííÿ ñòóäåíòàìè, êóðñàíòàìè ³ øêîëÿðàìè îñíîâ áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà âèäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ï³äðó÷íèê³â ³
ïîñ³áíèê³â.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «íàâ÷àííÿ ç ïèòàíü áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³» (Ì³íîñâ³òè).
Ì³íîáîðîíè
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ³ç çáåðåæåííÿì, åêñïëóàòàö³ºþ ³ òðàíñïîðòóâàííÿì îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, çíåøêîäæåííÿì áîºïðèïàñ³â ó ðàç³
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Êîíòðîëü ðàä³àö³éíî¿, õ³ì³÷íî¿, á³îëîã³÷íî¿ (áàêòåð³îëîã³÷íî¿), åêîëîã³÷íî¿
îáñòàíîâêè â ðàéîíàõ ðîçòàøóâàííÿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ îá'ºêò³â.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ çà ð³øåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè:
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â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿ ó òðàíñïîðòóâàíí³ ñèë ³ çàñîá³â àâàð³éíî
(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá, à òàêîæ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ó ðàéîíè ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
ç'ºäíàíü (â³éñüêîâèõ ÷àñòèí) ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî ³ á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó,
³íæåíåðíèõ â³éñüê, à òàêîæ àâàð³éíî-ïîøóêîâèõ ³ ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíèõ ñëóæá
â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë ³ ñïåö³àëüíèõ ë³òàê³â ó çàõîäàõ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿.
Ì³íêóëüòóðè
Ïëàíóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ì³í³ì³çàö³¿ âòðàò
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ àâàð³éíî(ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò íà îá'ºêòàõ,
ÿê³ ñòàíîâëÿòü íàö³îíàëüíå êóëüòóðíå íàäáàííÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ³ çàáåçïå÷åííÿ
ãîòîâíîñò³ ïåðñîíàëó ï³äïîðÿäêîâàíèõ îá'ºêò³â äî ä³é ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà âèâåçåííÿì ç Óêðà¿íè òà ââåçåííÿì â
Óêðà¿íó êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «çàõèñò íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é» (ðàçîì ç ÌÍÑ).
МОЗ, Комітет медичної та мікробіологічної промисловості
Âèçíà÷åííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â ñëóæáè ìåäèöèíè êàòàñòðîô ³ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ðîáîòè ç
ë³êâ³äàö³¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿
âñ³õ ñèë ³ çàñîá³â ö³º¿ ñëóæáè.
Óòâîðåííÿ ³ îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè öåíòðàëüíî¿ ³ ðåã³îíàëüíèõ êîîðäèíàö³éíèõ
êîì³ñ³é äåðæàâíî¿ ñëóæáè ìåäèöèíè êàòàñòðîô. Çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³
óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè ö³º¿ ñëóæáè.
Ðîçðîáëåííÿ, âèêîðèñòàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ âäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â ³ çàñîá³â
íàäàííÿ òåðì³íîâî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ ç
óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ êîîðäèíàö³ÿ ðîá³ò ç íàäàííÿ òåðì³íîâî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
ïîñòðàæäàëîìó íàñåëåííþ â çîíàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Êîîðäèíàö³ÿ ðîá³ò ç
åâàêóàö³¿ ïîñòðàæäàëîãî íàñåëåííÿ ³ õâîðèõ ³ç öèõ çîí.
Ñïîñòåðåæåííÿ, îö³íêà ³ ïðîãíîçóâàííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íî¿ îáñòàíîâêè íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Îðãàí³çàö³ÿ îïåðàòèâíîãî êîíòðîëþ ðàä³îàêòèâíîãî, õ³ì³÷íîãî òà
³íøèõ âèä³â çàáðóäíåííÿ ó çîíàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ³ç çàïîá³ãàííÿì, âèÿâëåííÿì ³ ïðèïèíåííÿì
ïîðóøåííÿ âèìîã ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íî¿ áåçïåêè ³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.
Ñòâîðåííÿ ïåâíîãî ðåçåðâó ìåäè÷íîãî ìàéíà ³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ï³äòðèìàííÿ
éîãî íà íåîáõ³äíîìó ð³âí³.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ïðîòèåï³äåì³÷íèõ
çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàñîá³â.
Çáèðàííÿ, óçàãàëüíåííÿ, àíàë³ç ³ íàäàííÿ îðãàíàì ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
â³äîìîñòåé ïðî ïîñòðàæäàëèõ ³ õâîðèõ îñ³á ó çîíàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çàáåçïå÷åííÿ òåðì³íîâîãî ïîñòà÷àííÿ ìåäè÷íîãî ìàéíà ³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â
äëÿ ëîêàë³çàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèê äëÿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü íàäàííÿ ïåðøî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
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Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
ìåäèöèíà êàòàñòðîô;
íàãëÿä çà ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íîþ îáñòàíîâêîþ (ÌÎÇ);
ñòâîðåííÿ ðåçåðâ³â ìåäè÷íîãî ìàéíà ³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â (Äåðæêîììåäá³îïðîì).
Мінекоресурсів
Çàáåçïå÷åííÿ ðîçðîáëåííÿ áàçîâèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ç ïèòàíü òåõíîãåííî¿ òà
åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, à òàêîæ âïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåõàí³çì³â ¿¿ ðåãóëþâàííÿ
(åêîëîã³÷íèé àóäèò, ë³öåíçóâàííÿ íåáåçïå÷íèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òîùî) ç ìåòîþ
çä³éñíåííÿ ïîë³òèêè çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì òà ãàðìîí³çàö³¿
çàêîíîäàâñòâà.
Âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â ³ íîðì òåõíîãåííî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, êîíòðîëü çà
áåçïå÷íèì âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó òà êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì
âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, ïîâîäæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ
äæåðåë àòîìíî¿ åíåðã³¿, äæåðåë âèïðîì³íþâàííÿ, ðàä³îàêòèâíèõ ³ òîêñè÷íèõ
ðå÷îâèí, ðîçì³ùåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â.
Ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïðîâåäåííÿì ðîá³ò ç
ë³êâ³äàö³¿ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç ïðîãíîçóâàííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó â ðàéîíàõ ðîçòàøóâàííÿ ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ îá'ºêò³â òà ³íòåíñèâíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
â òîìó ÷èñë³ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó» (ðàçîì ³ç Äåðæêîìã³äðîìåòîì).
Держатомрегулювання
Забезпечення розроблення нормативних актів з питань ядерної та радіаційної
безпеки, а також впровадження відповідних механізмів її регулювання
(ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії тощо) з метою
здійснення політики запобігання надзвичайним ситуаціям та гармонізації
законодавства.
Визначення критеріїв і норм ядерної та радіаційної безпеки.
Організація і здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної і
радіаційної безпеки та контролю за реалізацією заходів, спрямованих на
запобігання аваріям на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, уранових об'єктах.
Виконання обов'язків компетентного національного органу та пункту зв'язку,
відповідального за направлення і одержання оповіщень та інформації в разі ядерної
аварії, згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерну аварію та у
рамках відповідних двосторонніх договорів з іншими країнами.
Оперативне повідомлення через засоби масової інформації про радіаційні
аварії на території України, а також за її межами у разі можливості трансграничного
перенесення радіоактивних речовин.
Управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми єдиної
державної системи «безпека об'єктів ядерної енергетики».
Ì³íòðàíñ
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿ íà òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ ³ êîìóí³êàö³ÿõ, âêëþ÷àþ÷è òåðì³íîâèé ðåìîíò ³
ðîçøèðåííÿ ìàã³ñòðàëåé, çë³òíîïîñàäêîâèõ ñìóã, ïðè÷àë³â, çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³é
òîùî.
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Çä³éñíåííÿ ôóíêö³é êîìïåòåíòíîãî äåðæàâíîãî îðãàíó ç ïåðåâåçåííÿ
íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â çàë³çíè÷íèì, àâòîìîá³ëüíèì, ïîâ³òðÿíèì, ìîðñüêèì ³
ð³÷êîâèì òðàíñïîðòîì.
Çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ñèë ³ çàñîá³â, ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Óïðàâë³ííÿ ³ êîîðäèíàö³ÿ ä³é òðàíñïîðòíèõ ñëóæá, âêëþ÷àþ÷è êîíòðîëü çà
ïåðåì³ùåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â ï³äëåãëèõ ôîðìóâàíü (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêîòåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé) ó ïðîâåäåíí³ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ
íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ó ðàéîíàõ âïëèâó íàñë³äêè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿;
ñèëè ³ çàñîáè ïîøóêó ³ ðÿòóâàííÿ íà ìîð³ òà ñóäíîïëàâíèõ ð³÷êàõ;
áåçïåêà ïîëüîò³â öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿;
ñèëè ³ çàñîáè ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ íà òðàíñïîðò³.
Äåðæáóä
Ñòâîðåííÿ íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè äëÿ ïðîåêòóâàííÿ áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêò³â ó ñêëàäíèõ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâàõ, à òàêîæ
ðîçðîáëåííÿ íîâèõ òà óäîñêîíàëåííÿ ³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â ³ çàñîá³â ³íæåíåðíîãî
çàõèñòó òåðèòîð³é, áóä³âåëü òà ñïîðóä â³ä íåáåçïå÷íèõ òåõíîãåííèõ òà ïðèðîäíèõ
ïðîöåñ³â.
Íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â çàïîá³ãàííÿ òà ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà òà ³íæåíåðíîãî çàõèñòó
îá'ºêò³â ³ òåðèòîð³é.
Ðîçðîáëåííÿ ìåòîä³â ðîçðàõóíêó øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ îá'ºêòàì êîìóíàëüíî¿
ñôåðè ³ ìàéíó ãðîìàäÿí âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïîòðåáè ó ìàòåð³àëüíèõ
ðåñóðñàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ
íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò, à òàêîæ äëÿ ïîâíîãî â³äíîâëåííÿ öèõ îá'ºêò³â.
Ïðîâåäåííÿ ðàçîì ç â³äïîâ³äíèìè ì³ñöåâèìè äåðæàâíèìè àäì³-í³ñòðàö³ÿìè
ðîçðàõóíêó øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ïîòðåá ó
ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ ë³êâ³äàö³¿.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³
ñèòóàö³¿ íà ï³äâ³äîì÷èõ îá'ºêòàõ.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â ï³äëåãëèõ ôîðìóâàíü (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêîòåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé), ñïåö³àë³çîâàíèõ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ³ ïðîåêòíèõ
îðãàí³çàö³é ó ïðîâåäåíí³ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò íà
òåðèòîð³ÿõ âïëèâó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Êîíòðîëü ÿêîñò³ ïðîâåäåííÿ â³äáóäîâ÷èõ ðîá³ò íà çàçíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «ñèëè ³ çàñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿
íà îá'ºêòàõ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè».
Комітет водного господарства
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ³ç çä³éñíåííÿì íàãëÿäó çà áåçïå÷íîþ
åêñïëóàòàö³ºþ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä âîäîéì ³ øëàìîíàêîïè÷óâà÷³â, âèçíà÷åííÿì
ñòóïåíÿ ¿õ íàä³éíîñò³ òà ïðîãíîçóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ àáî çì³íè
ðåæèìó ðîáîòè öèõ îá'ºêò³â.
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Ðîçðîáëåííÿ ðàçîì ç ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè êîìïëåêñó çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì, çìåíøåííÿ ðóéí³âíèõ íàñë³äê³â
ïîâåíåé, çàáåçïå÷åííÿ áåçàâàð³éíîãî ïðîïóñêó ïàâîäêîâèõ âîä íà ð³÷êàõ Óêðà¿íè.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «çä³éñíåííÿ ïðîòèïàâîäêîâèõ ³ ïðîòèïîâ³íåâèõ çàõîä³â».
Геолком
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ñòàíó ï³äçåìíèõ âîä, âêëþ÷àþ÷è ¿õ
ðàä³îàêòèâíå çàáðóäíåííÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó íåáåçïå÷íèõ åêçîãåííèõ ãåîëîã³÷íèõ
ïðîöåñ³â.
Ïðîãíîçóâàííÿ ðàçîì ç Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ íàóê ðîçâèòêó íåáåçïå÷íèõ
ãåîëîã³÷íèõ ³ ãåîô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
ñïîñòåðåæåííÿ ³ êîíòðîëþ ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ ï³äçåìíèõ âîä, âêëþ÷àþ÷è
ðàä³îàêòèâíå;
ñïîñòåðåæåííÿ ³ êîíòðîëþ íåáåçïå÷íèõ åêçîãåííèõ ãåîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â;
ïðîãíîçóâàííÿ íåáåçïå÷íèõ ãåîëîã³÷íèõ ³ ãåîô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â.
Гідрометком
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ, îö³íêè ³ ïðîãíîçó ñòàíó àòìîñôåðè,
âîäíèõ îá'ºêò³â ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ðàä³îàêòèâíîãî ³ õ³ì³÷íîãî
çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Ïîïåðåäæåííÿ ïðî ñòèõ³éí³ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷í³ ÿâèùà, åêñòðåìàëüíî âèñîê³
ð³âí³ çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ.
Çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèõ îðãàí³â ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ïðî çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ.
Çä³éñíåííÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îïåðàòèâíîãî êîíòðîëþ ³
âèì³ð³â ðàä³îàêòèâíîãî ³ õ³ì³÷íîãî çàáðóäíåííÿ çã³äíî ç óñòàíîâëåíèì ðåãëàìåíòîì
ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ïîñò³éíèõ ñïîñòåðåæåíü.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
ñïîñòåðåæåííÿ ³ êîíòðîëü çà ïðèðîäíèìè ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèìè ÿâèùàìè
òà çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ;
ïðîãíîçóâàííÿ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâ ³ ÿâèù.
Äåðæêîìçâ'ÿçêó
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñòàëî¿ ðîáîòè ñèñòåì
öåíòðàë³çîâàíîãî îïîâ³ùåííÿ ³ çâ'ÿçêó íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó, ðåã³îíàëüíîìó ³
ì³ñöåâîìó ð³âí³ â óñ³õ ðåæèìàõ ôóíêö³îíóâàííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè,
âêëþ÷àþ÷è òåðì³íîâèé ðåìîíò ÷è çàì³íó ïîøêîäæåíèõ êîìóí³êàö³é ³ çàñîá³â
çâ'ÿçêó.
Ïåðøî÷åðãîâå çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèõ îðãàí³â ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè
êàíàëàìè ³ çàñîáàìè íàäàííÿ ïîñëóã çâ'ÿçêó ó ðàç³ çä³éñíåííÿ íèìè çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â ï³äëåãëèõ ôîðìóâàíü (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêîòåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé) ó ïðîâåäåíí³ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ
íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò ó ðàéîíàõ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî çâ'ÿçêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ï³äñèñòåì
Óðÿäîâî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «çâ'ÿçîê».
Äåðæêîìë³ñãîñï
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Ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà òåðèòîð³¿
äåðæàâíîãî ë³ñîâîãî ôîíäó.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì
ñèòóàö³ÿì, ïîâ'ÿçàíèì ç ïîæåæàìè ó äåðæàâíîìó ë³ñîâîìó ôîíä³, à òàêîæ ìàñîâèì
ïîøèðåííÿì õâîðîá ³ øê³äíèê³â ðîñëèííîñò³.
Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é ï³ä ÷àñ ãàñ³ííÿ ë³ñîâèõ ïîæåæ, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ
àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ë³ñîâèìè ïîæåæàìè.
Çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ íà îá'ºêòàõ, ÿê³ âõîäÿòü äî
ñêëàäó ãàëóç³.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â ï³äëåãëèõ ôîðìóâàíü (ó ìåæàõ ¿õ òàêòèêîòåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé) ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿,
ùî âèíèêëè íà ï³äâ³äîì÷èõ îá'ºêòàõ ³ òåðèòîð³ÿõ.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ òàêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè:
çàõèñò ë³ñ³â â³ä ïîæåæ, õâîðîá ³ øê³äíèê³â;
ñèëè ³ çàñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ íà îá'ºêòàõ
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації
Îðãàí³çàö³ÿ ðîçðîáëåííÿ êîìïëåêñó äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ç çàïîá³ãàííÿ ³
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ³ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì îáîâ'ÿçêîâèõ
âèìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ç çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
Ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè ³ êîîðäèíàö³ÿ ðîá³ò ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíî¿ òî÷íîñò³, ºäíîñò³ ³ äîñòîâ³ðíîñò³ âèì³ðþâàíü, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿. Óñòàíîâëåííÿ íîðì,
âèìîã ³ ïðàâèë ç ìåòðîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîãî
ìåòðîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ ³ íàãëÿäó. Çàáåçïå÷åííÿ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ
äåðæàâíî¿ åòàëîííî¿ áàçè ³ ñèñòåì ïåðåäà÷³ ðîçì³ð³â îäèíèöü âèì³ðó äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà ïàðàìåòðàìè ðàä³àö³éíî¿, õ³ì³÷íî¿ ³ á³îëîã³÷íî¿
îáñòàíîâêè, à òàêîæ çà ³íøèìè ïàðàìåòðàìè, ùî âèçíà÷àþòü ìàñøòàáè
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «ñòàíäàðòèçàö³ÿ òà ìåòðîëîã³ÿ».
СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби
²íôîðìóâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî ïåðåäóìîâè ³ õàðàêòåð ìîæëèâèõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Âèÿâëåííÿ íàì³ð³â ³ êîíêðåòíèõ ä³é çëî÷èííèõ ôîðìóâàíü, ãðóï òà îêðåìèõ
îñ³á ùîäî ïðîâåäåííÿ àêò³â òåõíîëîã³÷íîãî òåðîðèçìó.
Çä³éñíåííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè â óìîâàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ñèë ³ çàñîá³â îðãàí³â ÑÁÓ â ðîçñë³äóâàíí³ ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ âèçíà÷åííÿ ¿õ ìîæëèâîãî çâ'ÿçêó ç àêòàìè
òåõíîëîã³÷íîãî òåðîðèçìó.
Çàáåçïå÷åííÿ ñïðîùåíîãî ðåæèìó ïåðåòèíàííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó ñèëàìè ³
çàñîáàìè àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ôîðìóâàíü ó ðàç³ âèíèêíåííÿ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Держгірпромнагляд
Ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ àâàð³é ³ êàòàñòðîô íà òåõíîãåííèõ
îá'ºêòàõ.
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Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îõîðîíè ïðàö³, äåðæàâíîãî ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó,
ïðîô³ëàêòèêè òðàâìàòèçìó âèðîáíè÷îãî ³ íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó.
Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà ãîòîâí³ñòþ âîºí³çîâàíèõ òà ³íøèõ
ïðîôåñ³éíèõ àâàð³éíî (ïîøóêîâî)-ðÿòóâàëüíèõ ôîðìóâàíü, àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêèõ
ñëóæá äî ðåàãóâàííÿ íà àâàð³¿.
Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè «çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà òåõí³÷íèì ñòàíîì òåõíîãåííèõ îá'ºêò³â».
Держжитлокомунгосп
Організація і здійснення разом з відповідними державними адміністраціями
заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства під
час виникнення надзвичайних ситуацій.

11.11. ПОРЯДОК КЛАСИФІКАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЇХ РІВНЯМИ

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за
їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 р. № 368, здійснюється для забезпечення організації взаємодії центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у процесі
вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх
наслідків.
Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів,
необхідних для їх ліквідації, надзвичайна ситуація класифікується як державного,
регіонального, місцевого або об'єктового рівня.
Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії:
територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що
необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників джерела
надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або нормальні умови
життєдіяльності яких порушено;
розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної
ситуації, розраховується відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175.
Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка поширилась або може поширитися на територію інших держав;
яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів,
але не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів
(надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним поширенням);
яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад
300 осіб (постраждалі – особи, яким внаслідок дії уражальних чинників джерела
надзвичайної ситуації завдано тілесне ушкодження або які захворіли, що призвело
до втрати працездатності, засвідченої в установленому порядку) чи було порушено
нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3
доби);
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внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку),
спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на
час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати;
збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;
яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками
визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.
Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного
значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів,
але не менш як 1 відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів
(надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);
яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50
до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис.
осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних
розмірів заробітної плати;
збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, загрожує
довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації
необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні
можливості потенційно небезпечного об'єкта;
внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної
плати;
збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не підпадає під названі
вище визначення.
Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови відповідності її
хоча б одному із значень критеріїв, наведеному у цьому Порядку вище.
У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для відповідних порогових значень
рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушення
нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного у цьому
Порядку, рівень надзвичайної ситуації визнається на ступінь менше (для дорожньотранспортних пригод - на два ступеня менше).
Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, до державного та регіонального рівня за
територіальним поширенням або за сумарними показниками її наслідків не є
підставою для віднесення надзвичайної ситуації до державного або регіонального
рівня окремо для кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць.
Віднесення надзвичайної ситуації до державного та регіонального рівня для
зазначених адміністративно-територіальних одиниць здійснюється окремо за
критеріями та правилами, зазначеними у пунктах 4-9 цього Порядку.
Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної ситуації з подальшим
відображенням його у даних статистики, зокрема у разі відсутності відомостей у
повному обсязі стосовно розвитку надзвичайної ситуації, приймає МНС з
урахуванням експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації готується МНС за
дорученням Кабінету Міністрів України.
МНС має право звернутися до центральних органів виконавчої влади за
інформацією про розмір завданих збитків. Відповідальність за достовірність
інформації несе орган виконавчої влади, який її подає.
У разі аварійної події (пригоди), що сталася з транспортним засобом, або
аварії на виробництві (незалежно від форми власності) до інформації центрального
органу виконавчої влади додається акт розслідування такої події (пригоди) або
аварії, проведеного в установленому законодавством порядку.
Остаточне рішення (експертний висновок) МНС є підставою для здійснення
інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуацію відповідно до
законодавства.

11.12. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
Загальні положення.
Загальні засади для створення загальнодержавного реєстру потенційно
небезпечних об'єктів техногенного та природного характеру як складової частини
Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (НС)
техногенного та природного характеру визначає Положення про паспортизацію
потенційно небезпечних об'єктів (ПНО).
Паспортизація діючих об'єктів господарської діяльності проводиться для
кваліфікованої ідентифікації ПНО згідно з цим Положенням.
Паспортизації підлягають діючі об'єкти господарської діяльності, на яких є
реальна загроза виникнення НС (аварії) техногенного або природного характеру
незалежно від форми власності на ПНО.
Вимоги Положення не поширюються на транспортні засоби, які перевозять
небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами,
плавзасобами морського та річкового транспорту, літаками, іншими повітряними
транспортними засобами та автомобільним транспортом.
У цьому Положенні наведені основні методи ідентифікації ПНО, терміни,
порядок і умови проведення паспортизації ПНО, визначення основних понять.
Його вимоги повинні використовуватися фахівцями Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, керівниками та фахівцями об'єктів, які підлягають паспортизації.
Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів
У с т а н о в л е н н я тотожності ПНО для кожного окремого об'єкта полягає
у визначенні всієї сукупності якісних та кількісних параметрів об'єкта, які
впливають (можуть впливати) на його потенційну небезпеку.
Об'єкт ідентифікується ПНО за наявності у його діяльності хоча б одного
чинника небезпеки.
Оцінка потенційної небезпеки об'єкта проводиться з урахуванням як
внутрішніх, так і зовнішніх чинників небезпеки, які впливають (можуть вплинути)
на його виробничу діяльність і на підставі:
визначення кількісних чинників небезпеки, які врегульовано відповідними
чинними нормативно-правовими та нормативно-технічними актами;
інформаційних даних, які наводяться у паспорті ПНО фахівцями окремих
об'єктів (підприємств).
Ідентифікація ПНО враховує:
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вид (природу) небезпеки (радіаційна, хімічна, біологічна, бактеріологічна,
вибухопожежна тощо);
інтенсивність джерел небезпеки та час їх негативного впливу (постійне
випромінювання, залпові викиди, систематичне накопичення небезпечного ефекту
на поверхні грунту тощо);
характер та ступінь негативного впливу на реципієнти;
сферу забруднення (атмосфера, гідросфера, літосфера);
технічний стан будов, споруд, технологічного обладнання та інженерних
комунікацій, ступінь їх зношеності;
загальний стан техніки безпеки.
Оцінка потенційної небезпеки об'єктів, виробнича діяльність яких
характеризується постійними викидами небезпечних речовин, проводиться з
урахуванням можливого забруднення довкілля шкідливими викидами, які
перевищують установлені нормативи та визначаються згідно з вимогами діючих
нормативно-технічних норм.
При визначенні чинників небезпеки з кожного окремого джерела небезпеки
необхідно враховувати їх можливий негативний взаємовплив при утворенні
сумішей, сполук тощо.
Для ідентифікації ПНО, діяльність яких пов'язана з вико ристанням
небезпечних речовин, необхідно враховувати вимоги діючих нормативно-технічних
норм.
Визначення
виду
небезпеки
(радіаційна,
хімічна,
вибухопожежна,
гідродинамічна, біологічна тощо) проводиться залежно від інформаційних даних
паспорта ПНО з урахуванням вимог діючих нормативно-технічних норм та інших
показників, які наводяться в паспортах ПНО.
Ідентифікація ПНО для промислових підприємств повинна враховувати
вимоги діючих нормативно-технічних норм.
Аварійна небезпечність будівель (споруд) об'єкта визначається згідно із
Структурою реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд.
Форми паспортів, за якими проводиться паспортизація ПНО, наведені в
додатках до Положення.
Паспорт потенційно небезпечного об'єкта наводить комплекс даних, який
містить систему загальних показників виробничої діяльності промислового
підприємства.
Паспорт потенційно небезпечного об'єкта (вугільна шахта) наводить комплекс
даних, який містить систему загальних показників виробничої діяльності вугільної
шахти.
Паспорт потенційно небезпечного гідротехнічного об'єкта наводить комплекс
даних, який містить систему загальних показників виробничої діяльності
гідротехнічного об'єкта, а також характерні параметри гідротехнічної споруди.
Порядок подання паспорта ПНО, обов'язки та відповідальність керівників за
подання інформаційних даних
Паспортизація ПНО проводиться один раз на п'ять років.
Зведений перелік ПНО подається Головним управлінням планування та дій у
надзвичайних ситуаціях МНС України на підставі переліків ПНО Автономної
Республіки Крим та управліннями областей України, затверджених на засіданнях
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обласних
державних адміністрацій, — Науково-дослідному, проектно-конструкторському та
технологічному інституту мікрографії (НДІ мікрографії) Державного департаменту
страхового фонду документації.
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Розсилання форм паспортів ПНО та оброблення інформаційних даних
паспортів здійснює НДІ мікрографії Державного департаменту страхового фонду
документації.
З урахуванням особливостей експлуатації підземних або інших специфічних
об'єктів, НДІ мікрографії має право розробляти окремі форми паспортів на такі
об'єкти або вносити необхідні зміни до запропонованих у рамках Положення форм
паспортів ПНО.
Адміністрація ПНО повинна подати на адресу НДІ мікрографії заповнену форму
паспорта в тридцятиденний термін після отримання його форми.
У разі будь-яких змін у технічному стані або у виробничій діяльності ПНО, які
призведуть до зменшення або збільшення його потенційної небезпеки і вплинуть на
показники паспорта ПНО, адміністрація ПНО зобов'язана повідомити про це НДІ
мікрографії у письмовій формі, а також унести зміни до паспорта ПНО в
десятиденний термін.
Інформаційні дані паспорта ПНО, а також їх зміни формуються фахівцями
об'єктів (підприємств) в обсязі, передбаченому формою паспорта, та
затверджуються його керівником.
Територіальні органи управління з питань НС та ЦЗН згідно з чинним
законодавством мають право перевіряти обсяг, достовірність та своєчасність
інформації, поданої в паспорті ПНО.
Керівник ПНО згідно із чинним законодавством несе особисту відповідальність за несвоєчасність подання паспорта ПНО ізмін до нього, неповний
обсяг інформації та подання недостовірної інформації.

11.13. НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ,
ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Метою цієї Національної програми є реалізація заходів загальнодержавного
значення щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом виконання
конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та
нормативно- правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці,
подальшого вдосконалення системи державного управління та нагляду за охороною
праці.
Реалізація права працівників на належні, безпечні і здорові умови праці не
забезпечується повною мірою. Відсутність відповідних нормативно-правових актів
щодо охорони праці на підприємствах, випадковий добір кадрів, стійка тенденція
до зменшення коштів для забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці
– це основні причини, які не дають змоги істотно знизити рівень виробничого
травматизму і професійної захворюваності.
Так, у 1999 році в цілому по Україні було травмовано на виробництві 39844
особи, з них 1388 – із смертельним наслідком, у 2000 році травмовано 34556 осіб, з
них 1325 – із смертельним наслідком. Рівень професійної захворюваності
залишається досить високим, при цьому переважають захворювання пилової та
хімічної етіології, опорно-рухового апарату, віброшумова патологія.
Найбільшу кількість постраждалих зареєстровано на підприємствах вугільної,
металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, а також у будівництві та
сільському господарстві.
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Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці:
незадовільні умови праці на виробництві;
недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та
колективного захисту;
недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони
праці;
відсутність впровадження в необхідному обсязі науково-технічних розробок у
сфері охорони праці;
недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці.
Національна програма передбачає комплексне розв'язання проблем охорони
праці, забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту,
створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.
Концептуальні положення щодо поліпшення стану охорони праці грунтуються
на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу, проблем охорони праці,
а також змін у системі державного управління і полягають у:
створенні дієвих механізмів захисту прав працюючих, визначених
законодавством про охорону праці;
створенні належних, безпечних і здорових умов праці;
розробленні механізму формування пріоритетних напрямів науки і техніки з питань
охорони праці і вибору конкретних стратегічних напрямів;
концентруванні ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки
в сфері охорони праці;
забезпеченні конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх
відповідності світовому рівню;
максимальному використанні досягнень вітчизняної та світової науки,
результатів міжнародного науково-технічного спів робітництва щодо питань
поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріальнотехнічної бази.
Основними завданнями Національної програми є:
усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на
об'єктах підвищеної небезпеки, засобів та систем колективного захисту працівників;
здійснення заходів із захисту людей від ураження ефектричним струмом,
шумових, вібраційних та інших навантажень;
удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;
розв'язання проблем медицини праці;
інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань
охорони праці.
Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, а
також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань.
Передбачені програмою заходи спрямовано на поступове приведення
національного законодавства у відповідність з актами законодавства ЄС.
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11.14. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Екологічна безпека – це такий стан довкілля, при якому забезпечується
попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для
здоров’я людей. Вона гарантується громадянам України шляхом здійснення
широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних,
організаційних, державно-правових та інших заходів.
При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і
реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконаленні
існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в
процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека людей,
раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих
впливів на довкілля. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація,
знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання
інших вимог щодо охорони довкілля і здоров’я людей.
Підприємства, установи і організації, діяльність яких пов’язана з шкідливим
впливом на довкілля, незалежно від часу введення їх у дію повинні бути обладнані
спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх
знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами
контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками
шкідливих факторів. Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати
матеріали оцінки її впливу на довкілля і здоров’я людей. Оцінка здійснюється з
урахуванням вимог законодавства про охорону довкілля, екологічної ємності певної
території, стану довкілля в місці, де планується розміщення об’єктів, екологічних
прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та
видів сукупного впливу шкідливих факторів та об’єктів на довкілля.
Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, будують,
реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та
інші об’єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може
негативно вплинути на стан довкілля, подають Мінекоресурсів та його органам на
місцях спеціальну заяву про це. Забороняється введення в дію підприємств, споруд
та інших об’єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх
екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та
реконструкцію (розширення та технічне переоснащення). Підприємства, установи,
організації та громадяни зобов’язані додержувати правил транспортування,
зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту,
мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших
препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними або їх складовими довкілля і
продуктів харчування.
При створенні нових хімічних препаратів і речовин, інших потенційно
небезпечних для довкілля субстанцій повинні розроблятися та затверджуватися у
встановленому законодавством порядку допустимі рівні вмісту цих речовин у
об’єктах довкілля та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової
кількості та утилізації після використання. Вміст природних та штучних домішок,
які можуть негативно впливати на стан довкілля або здоров’я людей, у таких
препаратах, а також сировині, що використовується для їх виробництва, не
повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених відповідно до
законодавства.
Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні, використанні,
знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпечних для довкілля і
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здоров’я людей речовин, віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх
класифікація за ступенем небезпечності визначаються нормативними документами
на підставі висновку державної екологічної експертизи і погоджуються МОЗ і
Мінекоресурсів. Перелік засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних
добрив та інших речовин і препаратів, застосування яких дозволяється в народному
господарстві, а також способи, умови їх застосування затверджуються МОЗ і
Мінекоресурсів.
Підприємства, установи, організації зобов’язані забезпечувати екологічно
безпечне виробництво, зберігання, транспортування, використання, знищення,
знешкодження і захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин
та предметів біотехнології, а також інтродукцію, акліматизацію та реакліматизацію
тварин і рослин, розробляти та здійснювати заходи щодо запобігання та ліквідації
наслідків шкідливого впливу біологічних факторів на довкілля та здоров’я людини.
Створення нових штамів мікроорганізмів та біологічно активних речовин
здійснюється тільки на підставі дозволів МОЗ та Мінекоресурсів при наявності
оцінки їх впливу на довкілля та здоров’я людей. При створенні зазначених
організмів і речовин повинні розроблятися нормативи ГДК, методи визначення цих
організмів та речовин у навколишньому природному середовищі та продуктах
харчування. Виробництво і використання нових штамів мікроорганізмів та інших
біологічно активних речовин здійснюється тільки після проведення комплексних
досліджень їх впливу на здоров’я людей і довкілля за дозволом МОЗ та
Мінекоресурсів.
Місцеві Ради, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні
своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та
недопущення перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного,
іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на довкілля і здоров’я людини
в населених пунктах, рекреаційних і заповідних зонах, а також в місцях масового
скупчення і розмноження диких тварин.
Підприємства, установи та організації, що здійснюють господарську чи іншу
діяльність, пов’язану з використанням радіоактивних речовин у різних формах і з
будь-якою метою, зобов’язані забезпечувати екологічну безпеку цієї діяльності, що
виключала б можливість радіоактивного забруднення довкілля та негативного
впливу на здоров’я людей у процесі видобутку, збагачення, транспортування,
переробки, використання та захоронення радіоактивних речовин.
Суб’єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для
зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або
розміщення. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального
дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених лімітів з
додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх
подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для довкілля та
здоров’я людей.
Підприємства,
установи,
організації,
що
здійснюють
проектування,
виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших
пересувних засобів, установок та виробництво і постачання пального, зобов’язані
розробляти і здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та
знешкодження шкідливих речовин, що містяться у викидах та скидах транспортних
засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального, додержання режиму
експлуатації транспортних засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й
зменшення викидів та скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих
речовин та додержання встановлених рівнів фізичних впливів.
Виробництво і експлуатація транспортних та інших пересувних засобів та
установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує
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встановлені нормативи, не допускається. Керівники транспортних організацій та
власники транспортних засобів несуть відповідальність за додержання нормативів
гранично допустимих викидів та скидів (ГДВС) забруднюючих речовин і гранично
допустимих рівнів (ГДР) фізичних впливів на довкілля, встановлених для
відповідного типу транспорту.
При проведенні фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт обов’язково повинні враховуватися вимоги
охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки. Забороняється впровадження відкриттів,
винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і
систем, якщо вони не відповідають вимогам екологічної безпеки. У разі порушення
встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те
державними органами, а винні особи притягуються до відповідальності.
Вимоги екологічної безпеки, встановлені для розміщення, проектування,
будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації об’єктів щодо
обмеження негативного впливу на довкілля хімічних, фізичних і біологічних
факторів, а також інші вимоги, передбачені чинним законодавством, повною мірою
поширюються на військові та оборонні об’єкти, а також об’єкти органів внутрішніх
справ та державної безпеки.
Планування, розміщення, забудова і розвиток населених пунктів здійснюються
за рішенням місцевих Рад з урахуванням екологічної ємності територій,
додержанням вимог охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та екологічної безпеки. При розробці генеральних планів розвитку і
розміщення населених пунктів сільські, селищні, міські Ради встановлюють режим
використання природних ресурсів, охорони довкілля та екологічної безпеки у
приміських та зелених зонах за погодженням з Радами, на території яких вони
знаходяться, відповідно до чинного законодавства.
Завдання контролю у галузі охорони довкілля полягають у забезпеченні
додержання вимог законодавства про охорону довкілля всіма державними
органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм
власності і підпорядкування, а також громадянами. Контроль у галузі охорони
атмосферного повітря спрямовується на забезпечення додержання вимог
законодавства про охорону і використання атмосферного повітря всіма державними
органами, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Державний контроль у галузі охорони довкілля здійснюється Радами та їх
виконавчими і розпорядчими органами, Мінекоресурсів, його органами на місцях
та іншими спеціально уповноваженими державними органами. Державному
контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і
підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу,
морського
середовища
та
природних
ресурсів
територіальних
вод,
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони країни,
природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, стан довкілля.
Порядок здійснення державного контролю за охороною довкілля та використанням
природних ресурсів визначається чинним законодавством.
Державний контроль у галузі охорони і використання атмосферного повітря
здійснюється: місцевими органами державної виконавчої влади; Мінекоресурсів та
його органами на місцях; МОЗ та його органами на місцях у частині додержання
нормативів екологічної безпеки (ГДК забруднюючих речовин у атмосферному
повітрі, ГДР акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого
впливу), інших правил і нормативів, спрямованих на попередження негативного
впливу на здоров’я людей; Державною автомобільною інспекцією Міністерства
внутрішніх справ (МВС) та її органами на місцях у частині додержання нормативів
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вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та шкідливого впливу
фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту
та сільськогосподарської техніки; іншими державними органами, а також органами
місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного
світу здійснюється КМУ, Мінекоресурсів і його органами на місцях, місцевими
державними адміністраціями, іншими спеціально уповноваженими на це органами
виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.
Громадський контроль у галузі охорони довкілля здійснюється громадськими
інспекторами охорони довкілля згідно з Положенням, яке затверджене
Мінекоресурсів. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря та у
галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється
громадськими інспекторами, повноваження яких визначаються згідно чинного
законодавства.
Громадські інспектори охорони довкілля: беруть участь у проведенні спільно з
працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання
підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про
охорону довкілля, додержання норм екологічної безпеки та використання
природних ресурсів; проводять перевірки і складають протоколи про порушення
законодавства про охорону довкілля і подають їх органам державного контролю в
галузі охорони довкілля та правоохоронним органам для притягнення винних до
відповідальності; подають допомогу органам державного контролю в галузі охорони
довкілля в діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.
Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється
підприємствами, установами, організаціями, іншими органами в процесі їх
господарської та іншої діяльності, якщо вона шкідливо впливає або може вплинути
на стан атмосферного повітря. Підприємства, установи, організації та інші органи
зобов’язані здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією
споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів у атмосферне повітря від
забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних
факторів, оснащенням їх приладами, необхідними для постійного нагляду за
ефективністю очищення, додержанням нормативів викидів забруднюючих речовин і
рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів та додержанням інших
вимог законодавства у галузі охорони атмосферного повітря.
Державному обліку у галузі атмосферного повітря підлягають: об’єкти, які
шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного повітря; обсяги
атмосферного
повітря,
що
використовується
як
сировина основного виробничого призначення; види і обсяги шкідливих речовин,
що викидаються у атмосферне повітря; види і розміри шкідливого впливу фізичних
та біологічних факторів на атмосферне повітря.
Державний облік здійснюється за критеріями, що визначаються: у частині
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і використання атмосферного
повітря як сировини основного виробничого призначення – Мінекоресурсів; у
частині шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря
– МОЗ. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за
єдиною системою у порядку, визначеному КМУ.
Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться з метою обліку кількісних,
якісних та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру
та режиму їх використання, а також для здійснення систематичного контролю за
якісними і кількісними змінами в рослинному світі та для забезпечення органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також власників та
користувачів (в т. ч. орендарів) земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти
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рослинного світу, відомостями про стан рослинного світу. Порядок ведення
державного обліку і кадастру рослинного світу визначений КМУ.
Державний облік і кадастр рослинного світу містять систему відомостей і
документів про розподіл об’єктів рослинного світу між власниками і користувачами
(в т. ч. орендарями) земельних ділянок, кількісні та якісні характеристики
народногосподарської і наукової цінності рослинних ресурсів, поділ природних
рослинних угруповань на категорії, економічну оцінку технічних, кормових,
лікарських, харчових та інших властивостей природних рослинних ресурсів, інші
дані про рослинні природні ресурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого
використання, відтворення і ефективної охорони.
Нагляд за додержанням законодавства про охорону довкілля здійснює
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури. При
здійсненні нагляду органи прокуратури застосовують надані їм законодавством
України права, включаючи звернення до судів або арбітражних судів з позовами
про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства про
охорону довкілля, та про припинення екологічно небезпечної діяльності. В разі
необхідності у складі органів Прокуратури України можуть створюватися
спеціалізовані екологічні підрозділи.
Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:
порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного
повітря;
перевищення лімітів та нормативів ГДВ забруднюючих речовин у
атмосферне повітря;
перевищення нормативів ГДР шкідливого впливу фізичних та біологічних
факторів на атмосферне повітря;
викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та використання
атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення без
дозволу спеціально уповноважених на те державних органів;
здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових
технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у зарубіжних країнах і
експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів,
які не відповідають встановленим вимогам щодо охорони атмосферного повітря;
порушення правил складування і утилізації промислових та побутових
відходів, транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин,
стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, що спричинило
забруднення атмосферного повітря;
проектування і будівництво об’єктів з порушенням норм і вимог щодо
охорони і використання атмосферного повітря;
невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний
контроль у галузі охорони та використання атмосферного повітря;
відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан
атмосферного повітря, джерела забруднення, а також приховування або
перекручення відомостей про стан екологічної обстановки, яка склалася внаслідок
забруднення атмосферного повітря.
Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря,
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Спори з питань
охорони і використання атмосферного повітря вирішуються у порядку,
встановленому законодавством України. Підприємства, установи, організації та
громадяни зобов’язані відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства
про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених чинним
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законодавством.
Правопорушеннями у галузі охорони рослинного світу є:
 самовільне спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 порушення правил загального використання природних рослинних
ресурсів;
 протиправне знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу;
 порушення вимог охорони умов місцезростання об’єктів рослинного світу;
 порушення вимог щодо охорони, використання та відтворення рослинного
світу під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в
дію, експлуатації споруд та об’єктів, застосування технологій, які негативно
впливають на стан об’єктів рослинного світу;
 перевищення лімітів використання природних рослинних ресурсів;
 самовільне проведення інтродукції та акліматизації дикорослих видів
рослин;
 реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин, зібраної
без дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 закупівля лікарської та технічної сировини дикорослих рослин у
юридичних або фізичних осіб, які не мають дозволу на їх спеціальне використання;
 порушення правил вивезення за межі України і ввезення на її територію
об’єктів рослинного світу;
 невнесення збору за використання природних рослинних ресурсів у
встановлені строки.
Порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з
чинним законодавством.
Рішенням ВРУ окремі території України можуть оголошуватись зонами
екологічної катастрофи, зонами підвищеної екологічної небезпеки чи відноситись
до інших категорій зон надзвичайних екологічних ситуацій.
Зонами екологічної катастрофи оголошуються території, де внаслідок діяльності
людини чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або
необоротні негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що призвели
до неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності.
Зонами підвищеної екологічної небезпеки оголошуються території, де внаслідок
діяльності людини або руйнівного впливу стихійних сил природи в навколишньому
природному середовищі на тривалий час виникли негативні зміни, що ставлять під
загрозу здоров’я людини, збереження природних об’єктів і обмежують ведення
господарської діяльності. Класифікація цих зон, їх статус та правові наслідки, що
випливають з факту віднесення територій до встановлених категорій, в т. ч. щодо
компенсацій і пільг громадянам, які проживають чи перебувають тимчасово в їх
межах, визначаються чинним законодавством.
При проектуванні та експлуатації господарських та інших об’єктів, діяльність
яких може шкідливо впливати на довкілля, розробляються і здійснюються заходи
щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і
атомній енергетиці разом із Мінекоресурсів і використання природних ресурсів
систематично проводять перевірки стану екологічно небезпечних об’єктів та
виконання відповідних заходів і вимог щодо їх безпечної експлуатації. Перелік
екологічно небезпечних об’єктів визначається Мінекоресурсів.
У разі аварії, що спричинила забруднення довкілля, підприємства, установи,
організації зобов’язані негайно приступити до ліквідації її наслідків. Одночасно
посадові особи або власники підприємств, керівники установ і організацій
зобов’язані повідомляти про аварію і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків,
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виконавчому комітету місцевої Ради, органам охорони здоров’я, Мінекоресурсів та
населенню.

11.15. ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНІВ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ І ЛІМІТІВ
ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря
встановлюються з метою введення плати за шкідливий вплив фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря.
До фізичних факторів належать шум, ультразвук, інфразвук, електромагнітні
випромінювання,
електричні
та
магнітні
поля,
лазерне,
інфрачервоне,
ультрафіолетове випромінювання, іонні струми, електричні заряди, видиме світло,
всі види іонізуючого випромінювання, аероіони.
До біологічних факторів належать окремі види живих або вбитих дріжджових
пліснявих грибів, бацил, вірусів, інших одноклітинних організмів і продукти їх
життєдіяльності (білки, амінокислоти, ферменти, антибіотики, токсини).
Крім того, до фізичних і біологічних факторів належать інші фактори
техногенного походження, наявність яких в атмосферному повітрі за певних рівнів
може негативно впливати на здоров'я людей та об'єкти навколишнього природного
середовища.
Встановлення
рівнів
шкідливого
впливу
фізичних
і
біологічних
факторів на атмосферне повітря спрямоване на поступове досягнення нормативів
гранично допустимих шкідливих впливів фізичних і біологічних факторів, що
визначаються для кожного джерела їх утворення з урахуванням забезпечення
дотримання у даному районі санітарно-гігієнічних норм, на основі яких прийняті
нормативи екологічної безпеки.
Під санітарно-гігієнічними нормами розуміються гранично допустимі рівні,
гранично
допустимі
концентрації
та
орієнтовні
безпечні
рівні впливу на атмосферне повітря.
Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне
повітря, заходи і терміни їх досягнення визначаються підприємствами, установами і
організаціями, що мають в експлуатації стаціонарні джерела шкідливого впливу,
або спеціалізованими організаціями на їх замовлення під час розроблення проектів
нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на атмосферне повітря і
подаються на затвердження органам державного санітарно-епідеміологічного
нагляду Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Порядок видачі завдання і розроблення проектів нормативів гранично
допустимих шкідливих впливів на атмосферне повітря встановлюються МОЗ разом
з Мінекоресурсів.
Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюються з
метою вдосконалення економічного механізму стягнення платежів за викиди в
атмосферне повітря.
Інструкція
про
порядок
розробки,
встановлення,
перегляду
та
доведення лімітів викидів забруднюючих речовин містить в собі методичні вказівки
по розробці матеріалів, вимоги щодо оформлення необхідних документів по встановленню лімітів.
В
Інструкції
викладені
вимоги
щодо
взаємодії
Верховної
Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад
народних депутатів, органів Мінекоресурсів та суб'єктів
підприємницької
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діяльності, незалежно від форм власності з питань розробки, встановлення,
перегляду і доведення лімітів викидів забруднюючих речовин.
Загальні положення
Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є основою для
встановлення платежів за забруднення навколишнього природного середовища.
Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря — це
допустимі
дозволені обсяги викидів забруднюючих
речовин стаціонарними
джерелами по інгредієнтах в цілому для підприємства в тоннах на рік.
Ліміти викидів для пересувних джерел не встановлюються.
Ліміти
викидів
забруднюючих
речовин
в атмосферне
повітря
встановлюються для підприємств, установ, організацій — платників за викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, перелік яких визначається
органами Мінекоресурсів.
Платниками за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є
об'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, потенціальні
викиди яких складають 25 і більше тонн на рік або 5 і більше тонн на рік однієї
речовини. Потенціальний викид — це максимальний загальний викид забруднюючої речовини від стаціонарних джерел викиду при роботі підприємства в режимі
номінального навантаження
технологічного обладнання, що передбачається
проектно-кошторисною документацією.
Ліміти викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
для
підприємств, установ, організацій встановлюються органами Мінекоресурсів
України для основних забруднюючих речовин.
Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються терміном на один
рік і доводяться підприємствам не пізніше першого липня попереднього року.
У разі необхідності, до завершення строку дії встановлених лімітів, їх
анулювання здійснюється за рішенням органу, який затвердив ліміт або за
рішенням його вищестоящого органу.
Порядок розробки, встановлення, доведення та перегляду лімітів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Платники за забруднення атмосферного повітря зобов'язані надати на адресу
органів
Мінекоресурсів в установлений термін проект лімітів викидів
забруднюючих речовин з пояснювальною запискою. В пояснювальній записці
надається слідуюча інформація:
 вихідні дані, які прийняті для розрахунку;
 план заходів, які забезпечують виконання лімітів;
 пояснення зменшення (збільшення) кількості забруднюючих речовин, які
викидаються в атмосферу по відношенню до встановлених величин попереднього і
наступного року. У разі збільшення викидів надається детальний розрахунок та
обгрунтування причин росту.
Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються на підставі питомих
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на одиницю виробленої
продукції. Ліміти викидів забруднюючих
речовин не можуть перевищувати
оціночних величин валових викидів у складі затверджених проектів нормативів
гранично допустимих викидів підприємства, установи, організації.
Надані підприємством, установою, організацією проекти лімітів
викидів
забруднюючих речовин розглядаються органами Мінекоресурсів протягом десяти
днів.
Мінекоресурсів затверджує загальні по території ліміти викидів забруднюючих
речовин і направляє їх органам на місцях за встановленою формою.
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Органи Мшекоресурсів після отримання затверджених загальних
по
території лімітів викидів забруднюючих речовин встановлюють та доводять до
підприємств, установ, організацій ліміти викидів за встановленою формою.
У разі необхідності підприємство, установа, організація мають
право до
першого березня року, на який встановлено ліміти викидів, звернутись до органу,
який встановив ліміт на викиди, з проханням скорегувати встановлений ліміт.
Органи Мінекорееурсів можуть корегувати встановлені ліміти викидів для
підприємств, установ, організацій до першого квітня року, на який встановлено
ліміт.

11.16. РОЗРОБКА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ

ГРАНИЧНО
ДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРНЕ
ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

«Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1780 відповідно до статті 5 Закону України
«Про охорону атмосферного повітря».
Цей Порядок визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться
у складі пи-логазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів
обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря із стаціонарних джерел.
Нормативи
граничнодопустимих
викидів
забруднюючих
речовин
із
стаціонарних
джерел
визначаються
за
методикою,
яка
затверджується
Мшекоресурсів, з метою забезпечення дотримання нормативів екологічної безпеки
атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних
процесів, технічного стану обладнання та газоочисних установок; вимог
національного законодавства і законодавства Європейського Союзу та розробляються: на одиницю маси за одиницю часу; на одиницю продукції чи сировини.
Стосовно допустимих викидів забруднюючих речовин або їх сумішей
(включаючи ступінь розведення) встановлюються технологгічні нормативи, що
складаються з: поточних технологічних нормативів — для діючих окремих типів
обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією
виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів; перспективних
технологічних нормативів — для нових і таких, що проектуються, будуються або
модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням передових
вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері. Технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин визначаються у місці їх виходу.
Норматив
граничнодопустимого
викиду
забруднюючої
речовини
із
стаціонарного джерела на одиницю маси за одиницю часу встановлюється для
певної фактичної масової швидкості у технологгічному процесі. Масова швидкість
визначається як відношення всієї маси матеріалів, які використовуються в
конкретному технологічному процесі (або в одній закінченій операції), до часу
здійснення цього процесу.
Норматив
граничнодопустимого
викиду
забруднюючої
речовини
із
стаціонарного джерела на одиницю продукції чи сировини визначається як
відношення кількості забруднюючої речовини, що викидається в атмосферне
повітря, до обсягу продукції підприємства або використаної ним сировини.
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Для нових стаціонарних джерел і таких, що проектуються, будуються або
модернізуються, окремих типів обладнання, споруд нормативи граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин розробляються з урахуванням передових
вітчизняних і світових техно-логій та досягнень у розробленні технологій
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У разі коли
законодавством Європейського Союзу для нових стаціонарних джерел і таких, що
проектуються,
будуються
або
модернізуються,
встановлено
нормативи
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, в Україні застосовуються
норми цього законодавства.
Нормативи граничнодопустимих викидів забрудшощщх речовин для діючих
стаціонарних джерел встановлюються за середніми показниками викидів,
визначених для типів устаткування, де обсяги таких викидів є найменшими: для 12
% типів устаткування – за наявності 30 чи більше типів; для 5 типів устаткування –
за наявності менш як 30 типів. Перелік типів устаткування, за якими розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, визначається Мінекоресурсів.
Нормативи
граничнодопустимих
викидів
забруднюючих
речовин
із
стаціонарних джерел розробляються заінтересованими органами виконавчої влади,
до сфери управління яких належать підприємства, установи, організації, що
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних
джерел, і затверджуються Мінекоресурсів.
Мінекоресурсів здійснює не рідше ніж один раз на 10 років перегляд
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел. Підставою для такого перегляду є: необхідність запобігання або зведення до
мінімуму загального впливу на навколишнє природне середовище викидів
забруднюючих речовин; наявність можливостей для зменшення викидів
забруднюючих речовин та розроблення нових технологічних процесів з урахуванням
економічної доцільності такого зменшення, технічного стану обладнання,
газоочисних установок; зміни у національному законодавстві та законодавстві
Європейського Союзу щодо обмеження викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.
Загальні положення
Гранично допустимий викид (ГДВ) — науково-технічний норматив,
встановлений при умові, що вміст забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосфери від джерела або їх сукупності, з урахуванням перспективи розвитку
промислових підприємств, не перевищував би нормативів екологічної безпеки
атмосферного повітря: гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі для людей і об'єктів навколишнього природного
середовища1.
Проект нормативів ГДВ розробляється всіма господарюючими суб'єктами, що
здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними
джерелами2. Встановлення ГДВ проводиться з застосуванням методів розрахунку
забруднення атмосфери промисловими викидами, а також з урахуванням фізикогеографічних та кліматичних умов місцевості розташування промислових площадок
1

До розробки єдиних нормативів екологічної безпеки, для встановлення нормативів гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, використовуються гранично
допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у
атмосферному повітрі населених пунктів (ГДК, ОБРВ).
2
Коли господарюючий суб'єкт є власником основних фондів (засобів виробництва), то він
самостійно розробляє матеріали оцінки впливу його виробництв на атмосферне повітря. При
оренді основних фондів, ці питання вирішуються на договірних умовах між орендатором і їх
власником.
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і участків жилої забудови, що існує і ^проектується, санаторіїв, зон відпочинку
міста, взаємного розташування промислових площадок і селітебних територій, за
існуючим станом, так і на перспективу, граничних нормативів утворення
забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації
технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів.
Граничні нормативи утворення — гранична кількість забруднюючих речовин,
які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого
обладнання і відводяться у атмосферне повітря та встановлюються з врахуванням
сучасних технічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій,
комплексного використання сировини, удосконаленого газоочисного обладнання та
ін.
Величина ГДВ встановлюється в грамах за секунду (г/с) для кожного джерела
викиду і по кожній із забруднюючих речовин при умові повного навантаження
технологічного і газоочисного обладнання. Значення ГДВ (г/с) відноситься до того
ж часового усереднення (20 хвилин), що і максимально разові гранично допустимі
концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для людей.
Для оцінки темпів зниження викидів визначається масова величина викиду в
тонах за рік (т/рік) по кожному стаціонарному джерелу і кожній із забруднюючих
речовин, а також в цілому по підприємству при повному навантаженні
технологічного обладнання з урахуванням часової нерівномірності викидів,
сировини і матеріалів, що використовуються, а також з врахуванням планового
ремонту технологічного і газоочисного обладнання.
Для діючих підприємств, якщо в повітрі міст або населених пунктів
концентрації забруднюючих атмосферу речовин перевищують гранично допустимі
концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, а
значення ГДВ на даний час не можуть бути досягнуті, то за узгодженням з
органами Мінекоресурсів та з органами МОЗ передбачається поетапне, з вказівкою
тривалості кожного етапу, зниження викидів забруднюючих речовин до значень
ГДВ. На кожному етапі, до забезпечення значень ГДВ, встановлюються тимчасово
погоджені величини (ТПВ) викидів забруднюючих речовин в атмосферу і заходи по
їх досягненню.
Значення ТПВ встановлюються в г/с для кожного етапу по кожному
стаціонарному джерелу викиду і по кожній із забруднюючих речовин. Оціночні
величини викидів встановлюються в т/рік по кожному джерелу, кожній із
забруднюючих речовин і в цілому по підприємству.
Порядок розробки нормативів ГДВ (ТПВ)
Організація робіт в місті або населеному пункті по розробці нормативів ГДВ
(ТПВ) підприємствами, установами, організаціями здійснюється органами
Мінекоресурсів.
Для організації і координації робіт по розробці нормативів ГДВ (ТПВ) на
підприємствах галузі, міністерства і відомства призначають головну галузеву
організацію на яку покладається вирішення питань з охорони атмосферного
повітря.
Розробку проекту нормативів ГДВ по господарюючому суб'єкту проводять
інститути-генпроектувальники, НДІ й інші організації (екоцентри, малі
підприємства та ін.), які стоять на обліку в Мінекобезпеки України та мають дозвіл,
виданий органами Мінекоресурсів. Порядок обліку підприємств та видачі дозволів
на розробку нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у
атмосферне повітря встановлюється Мінекоресурсів.
Нормативи ГДВ розробляються для речовин, які мають ГДК або ОБРВ
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів.
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Для речовин, які виявлені у викидах діючих підприємств і не мають ГДК
(ОБРВ), встановлюється ТПВ на строк не більше 2-х років з моменту затвердження
проекту нормативів ГДВ. В цьому випадку в складі поданого на розгляд і
затвердження проекту нормативів ГДВ для підприємства, повинні бути офіційні
документи, які підтверджують рішення про розробку ГДК (ОБРВ) цих речовин з
зазначенням строків та реальних установ виконавців, які атестовані в Міністерстві
охорони здоров'я України в установленому порядку.
Розроблений проект нормативів ГДВ підписується керівником організації, що
розробила цей проект, і направляється на затвердження в органи Мінекобезпеки та
Міністерства охорони здоров'я України. Зазначений проект нормативів ГДВ
попередньо погоджується з місцевими органами державної виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування в установленому порядку.
Відповідальність за якість виконання проекту нормативів гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для підприємства
покладається на організацію розробника даного проекту.
Порядок затвердження нормативів ГДВ (ТПВ)
Проекти нормативів ГДВ підприємств, установ і організацій затверджуються
органами Мінекоресурсів та МОЗ. Ці проекти погоджуються з місцевими органами
державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у частині;
строків виконання заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин до
нормативних рівнів;
строків відселення людей і винесення об'єктів соціального призначення із
санітарно-захисних зон;
зниження обсягів виробництва та викидів забруднюючих речовин у період
несприятливих метеорологічних умов.
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розробляються в порядку і обсягах, передбачених РД 52.04-52-85
«Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах».
У випадку, коли не має потреби в розробці заходів щодо зниження викидів
забруднюючих речовин до нормативного рівня, відселення людей із санітарнозахисної зони та зниження обсягів виробництва та викидів забруднюючих речовин
у період несприятливих метеорологгічних умов, проект нормативів ГДВ в місцеві
органи державної виконавчої влади на погодження не подається.
Проекти нормативів ГДВ після попереднього погодження з місцевими
органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування
розглядаються органами Мінекоресурсів та МОЗ протягом 2-х тижнів, а по
особливо великих об'єктах — до 30 днів.
Нормативи ГДВ затверджуються строком на 5 років.
Необхідність перегляду затверджених нормативів ГДВ може виникнути до
закінчення терміну їх дії при зміні екологічної ситуації в регіоні, появи нових або
уточнення параметрів існуючих джерел викидів забруднюючих речовин в
атмосферу, зміні технології. У цьому випадку господарюючий суб'єкт зобов'язаний
надати інформацію про зміни, що виникли, в органи Мінекоресурсів та МОЗ для
внесення змін дб проекту ГДВ.
В разі відсутності підстав для зміни діючого проекту нормативів ГДВ (ТПВ),
після закінчення строку його дії, новий проект нормативів ГДВ не розробляється, В
зазначеному випадку, підприємство за три місяці до закінчення дії затвердженого
проекту нормативів ГДВ звертається до органів Мінекоресурсів та МОЗ з заявою
про подовження дії існуючого проекту нормативів ГДВ. Мінекоресурсів після
погодження в МОЗ передатверджує названий проект нормативів ГДВ, про що
робить відповідний запис на «титульному листі проекту.
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Нормативи ГДВ вводяться в дію на умовах визначених статтею 13 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря».
Контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ)
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря за досягненням і додержанням
встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин включає:
визначення маси викидів забруднюючих речовин за одиницю часу від даного
джерела забруднення і порівняння цих показників з встановленими нормативами
ГДВ (ТПВ) в складі дозволу на викид забруднюючих речовин у атмосферне
повітря;
перевірку виконання плану заходів по досягненню нормативів ГДВ(ТПВ).
Контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ), а також заходів по їх досягненню
проводиться підприємством (виробничий контроль), та вибірковий, що
здійснюється органами Мінекоресурсів та МОЗ, відповідно до положення про ці
органи.
Виробничий контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ) здійснюється
відповідними підрозділами підприємств (відділи охорони природи, санітарнопромислові лабораторії і ін.), спеціалізованими організаціями, які мають
відповідний дозвіл на проведення зазначеного контролю, виданий органами
Мінекоресурсів та МОЗ.
Виробничий контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ) здійнюється
відповідно до плана-графіка, затвердженого в складі проекту нормативів ГДВ і
передбаченого в дозволі на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
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