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Правова база цивільного 
захисту 

•  Відносини в галузі цивільного 
захисту регулюються на основі 
законодавчих та нормативних 

актів, які мають різну юридичну 
силу, а саме: Конституція 
України, закони України, 

урядові підзаконні акти тощо. 
Основним документом, на якому 
базуються всі інші документи з 

питань цивільного захисту, є 
Кодекс цивільного захисту 

України. 



Вивчення нового матеріалу 
• Законодавство визначає, що кожний громадянин 

України має право на захист свого життя та здоров’я 
від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих; і 
гарантом цього права є держава. Тому в державі існує 
система цивільного захисту. 

• Цивільний захист України є державною системою 
органів управління, сил і засобів, яка забезпечує 
захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного, екологічного, природного й воєнного 
характеру. 



Вивчення нового матеріалу 

• Правовою основою цивільного захисту також є 
закони України: «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», «Про захист людини від дій іонізуючих 
випромінювань», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 



Структура системи 
цивільного захисту України 



Структура системи ЦЗ 

• З метою забезпечення реалізації 
державної політики у сфері ЦЗ 

населення та територій від 
надзвичайних ситуацій в Україні 

створено Єдину державну систему 
цивільного захисту населення та 

територій, яка є сукупністю органів 
управління, сил та засобів 

центральних і місцевих Органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, на які покладається 

реалізація державної політики у сфері 
цивільного захисту. 



Вивчення нового матеріалу 
• Єдина державна система цивільного 

захисту населення і територій – це 
сукупність органів управління, сил і засобів 
центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, які 
реалізують державну політику у сфері ЦЗ. 



Вивчення нового матеріалу 
• Єдина державна система цивільного 

захисту є складовою національної 
безпеки, а виконання її завдань – 

важливий обов’язок органів 
виконавчої влади всіх рівнів. Єдину 

державну систему ЦЗ очолює 
Прем’єр-міністр України. Загальне 

керівництво системою здійснює 
Кабінет Міністрів України, а 
безпосереднє керівництво її 

діяльністю покладено на спеціально 
уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань ЦЗ – 
Міністерство з надзвичайних 

ситуацій України. 



Вивчення нового матеріалу 
• Цивільний захист – це система організаційних, 

інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються 

центральними й місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 

підпорядкованими їм силами й засобами, 
підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності, добровільними 

рятувальними формуваннями, що забезпечують 
виконання цих заходів з метою запобігання та 

ліквідації наслідків НС, які загрожують життю та 
здоров’ю людей, завдають матеріальних  

       збитків у мирний час і в особливий період. 





Вивчення нового матеріалу 

• Функціональні підсистеми Єдиної державної 
системи цивільного захисту створюються 

центральними органами виконавчої влади для 
організації роботи щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям та захисту населення та територій у разі їх 

виникнення. 



Вивчення нового матеріалу 
• Територіальні підсистеми Єдиної системи 

цивільного захисту створюються в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі для запобігання та ліквідації наслідків 
НС техногенного, природного та військового 

характеру в межах відповідних територій. 



Вивчення нового матеріалу 
Кожний рівень Єдиної системи має: 

—  координуючі та постійні органи управління щодо 
вирішення завдань цивільного захисту; 

—  резерви матеріальних і фінансових ресурсів; 

—  системи зв’язку та інформаційного забезпечення.  



Вивчення нового матеріалу 

Координуючими органами Єдиної державної 
системи є: 

-  на загальнодержавному рівні – Рада 
національної безпеки і оборони України, Державна 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій; 

- на регіональному рівні – комісії Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних  

адміністрацій із питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій; 



Вивчення нового матеріалу 
Координуючими органами Єдиної державної 

системи є: 

-  на місцевому рівні – комісії районних державних 
адміністрацій і виконавчих органів рад із питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій; 

-  на об’єктовому рівні – комісії з питань  

надзвичайних ситуацій об’єкта. 



Вивчення нового матеріалу 
Постійними органами управління Єдиної 

державної системи є: 

-  на загальнодержавному рівні – Кабінет 
Міністрів України, міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, що здійснюють функції; 

- на регіональному рівні – Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації, 
уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних  

адміністрацій; 



Вивчення нового матеріалу 

Постійними органами управління Єдиної 
державної системи є: 

-  на місцевому рівні – районні державні 
адміністрації й виконавчі органи рад, уповноважені 
органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення; 

-  на об’єктовому рівні – структурні підрозділи 
підприємств, установ та організацій або  

спеціально призначені особи з питань  

надзвичайних ситуацій. 



Вивчення нового матеріалу 
Залежно від масштабів й особливостей надзвичайної 

ситуації, що прогнозується або виникла, може існувати 
один із таких режимів функціонування Єдиної 

державної системи: 

—  режим повсякденної діяльності – при 
нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, 
хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, 
гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за 
відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії); 



Вивчення нового матеріалу 

—  режим підвищеної готовності – при істотному 
погіршенні всіх чинників, які вказані вище; 

—  режим діяльності в надзвичайній ситуації 
– при реальній загрозі виникнення надзвичайних, 
ситуацій і реагуванні на них; 



Вивчення нового матеріалу 

—  режим діяльності в надзвичайному стані – 
запроваджується в Україні в порядку, визначеному 
Конституцією України та Законом України «Про 
правовий режим надзвичайного етану»; 

—  режим діяльності у воєнному стані 
визначений Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану». 



Вивчення нового матеріалу 

Завдання Єдиної державної системи: 

— розробка нормативно-правових актів, норм, правил 
та стандартів із питань запобігання надзвичайним 
ситуаціям; 

— забезпечення готовності центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, 
підпорядкованих їм сил і засобів до дій у надзвичайних 
ситуаціях; 



Вивчення нового матеріалу 

— забезпечення реалізації заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій; 

— навчання населення поведінки та дій у надзвичайних 
ситуаціях; 

—  збір та аналіз інформації про надзвичайні ситуації, 
які притаманні окремій місцевості; 



Вивчення нового матеріалу 
—  прогнозування та оцінка соціально-економічних 
наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі 
прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та 
фінансових ресурсах; 

—  створення, раціональне збереження й використання 
резерву матеріальних та фінансових ресурсів, які 
необхідні для реагування на надзвичайні ситуації; 

—  оповіщення населення про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій; 



Вивчення нового матеріалу 
— захист населення в разі виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

— проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
організація життєзабезпечення постраждалого 
населення; 

—  пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій у разі 
їх виникнення; 

—  здійснення заходів соціального захисту 
постраждалого населення; 

—  участь у міжнародному співробітництві  

у сфері цивільного захисту населення. 



Вивчення нового матеріалу 
До складу сил і засобів Єдиної державної 

системи входять такі сили цивільного захисту: 

—  недержавні, добровільні рятувальні формування 
цивільного захисту; 

—  відповідні сили й засоби функціональних і 
територіальних підсистем. 



Вивчення нового матеріалу 
• До сил цивільного захисту належать: 

оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 
спеціальні і спеціалізовані аварійно-рятувальні 

формування та їх підрозділи; аварійно-
відновлювальні формування; спеціальні служби, на 

які покладено завдання цивільного захисту; 
формування цивільного захисту на особливий 
період; авіаційні та піротехнічні підрозділи; 

підрозділи забезпечення та матеріальних резервів. 



Вивчення нового матеріалу 
3. Обов’язки учнів щодо вивчення основ 

цивільного захисту 

• Знання основ цивільного захисту розширює 
уявлення учнів про уражаючі фактори ядерної 
(нейтронної), хімічної, біологічної зброї, 
запалювальних і сильнодіючих отруйних речовин 
(СДОР) та індивідуальні засоби захисту від них, 
вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості, 
що дозволяє їм виконувати певні обов'язки у сфері 
цивільного захисту. 



Вивчення нового матеріалу 

• Законодавчими актами у сфері захисту населення та 
територій від надзвичайних ситуацій визначено, що 

громадяни України зобов’язані вивчати основи 
цивільного захисту за місцем роботи, проживання та 
навчання в порядку, затвердженому Міністерством із 

питань надзвичайних ситуацій. 



Вивчення нового матеріалу 
• Згідно із зазначеним порядком, вивчення питань 

цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних 
закладах та інших навчальних закладах здійснюється 

відповідно до навчальних планів і програм, 
спрямованих на формування в учнів свідомого 

ставлення до власної безпеки та оточення, чітких дій у 
надзвичайних ситуаціях, виховання в них гуманного 

ставлення до людини, яка потрапила в біду. 



Вивчення нового матеріалу 
Вивчення основ цивільного захисту зобов’язує:      

—  знати правила поведінки в надзвичайних ситуаціях і 
дотримуватися їх; 

—  вивчити організацію та сигнали оповіщення про 
загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій;  

—  мати уявлення про колективні засоби захисту та 
вміти користуватися ними;  

—  володіти способами та засобами запобігання 
пожежам, вибухам, аваріям, засвоїти типові 

дії при їх виникненні; 



Вивчення нового матеріалу 

—  знати порядок проведення та дії під час евакуації; 

—  уміти чітко діяти за сигналами оповіщення; 

—  уміти користуватися засобами індивідуального 
захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту 
органів дихання; 

—  уміти користуватися дозиметричними приладами; 

—  уміти проводити спеціальну та санітарну обробку, 
дегазаційні та дезінфекційні заходи; 

— уміти надавати першу допомогу потерпілим у 
надзвичайних ситуаціях. 



Вивчення нового матеріалу 

• Вивчення основ ЦЗ в загальноосвітніх навчальних 
закладах щороку завершується підготовкою та 
проведенням «Дня цивільного захисту». Учні 

беруть безпосередню участь у підготовці та 
проведенні вікторин, рольових ігор, відкритих 
уроків із ЦЗ, здають нормативи з користування 
засобами індивідуального захисту та приладами 
радіаційної та хімічної розвідки, беруть участь у 

шкільних аварійно-рятувальних естафетах. 



Домашнє завдання 

1.  Вивчити відповідний параграф підручника. 

2.  Відповісти на запитання параграфа. 



Список використаних 
джерел 
Інтернет-ресурси 

• http://pidruchniki.com/14170120/bzhd/osnovi_tsivilnoyi_oboroni_tsivilnogo
_zahistu_ukrayini 

• http://opcb.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8
3- 

• http://opcb.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/09/%D0%9B%D0%B5%D0%BA
%D1%86_%D1%8F-1.pdf 

• Відео: https://ru.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=eNobol5-
Py4&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campai
gn=www.ssyoutube.com 

http://pidruchniki.com/14170120/bzhd/osnovi_tsivilnoyi_oboroni_tsivilnogo_zahistu_ukrayini
http://pidruchniki.com/14170120/bzhd/osnovi_tsivilnoyi_oboroni_tsivilnogo_zahistu_ukrayini
http://opcb.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-
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