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К О Д Е К С   

Ц И В І Л Ь Н О Г О  З А Х И С Т У  У К Р А Ї Н И  

( Р о з д і л и  V - V I I I )  

Розділ V  

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ 

Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з 

питань цивільного захисту 

Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 

1. З метою забезпечення здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в 

Україні проводяться постійний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій. 

2. Моніторинг надзвичайних ситуацій - це система безперервних спостережень, лабораторного 

та іншого контролю для оцінки стану захисту населення і територій та небезпечних процесів, які 

можуть призвести до загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне виявлення 

тенденцій до їх зміни. 

3. Спостереження, лабораторний та інший контроль включають збирання, опрацювання і 

передавання інформації про стан навколишнього природного середовища, забруднення продуктів 

харчування, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними та хімічними речовинами, 

зараження збудниками інфекційних хвороб та іншими небезпечними біологічними агентами. 

4. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні створюється та 

функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій.  

5. Порядок функціонування системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, 

проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, перелік установ та організацій, які 

належать до суб’єктів моніторингу, спостереження, лабораторного контролю і прогнозування 

надзвичайних ситуацій, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

6. Суб’єкти моніторингу, спостереження, лабораторного контролю та прогнозування 

надзвичайних ситуацій на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні визначаються Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими державними адміністраціями, 

органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання. 

Стаття 44. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту 

1. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту спрямовується на забезпечення: 

1) безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя або здоров’я населення і 

навколишнього природного середовища; 

2) якості продукції (робіт, послуг) та матеріалів відповідно до рівня розвитку науки, техніки і 

технологій; 

3) єдності принципів вимірювання; 



4) безпеки функціонування суб’єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

2. Організація державної стандартизації у сфері цивільного захисту покладається на центральний 

орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту 

1. Експертизі у сфері цивільного захисту підлягають: 

1) проекти містобудівної документації в частині дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; 

2) проекти об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, у частині дотримання вимог 

нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів цивільного захисту, питань техногенної, 

пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.  

Порядок проведення експертизи у сфері цивільного захисту та перелік об’єктів виробничого і 

соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного чи природного 

характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Експертиза проектів будівництва щодо додержання нормативів з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки проводиться відповідно до Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності". 

Стаття 46. Сертифікація засобів цивільного захисту 

1. Сертифікація засобів цивільного захисту організується і здійснюється з метою підтвердження 

відповідності продукції технічним регламентам. 

Порядок та правила сертифікації засобів цивільного захисту визначаються законом. 

2. Усі види аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання, що 

застосовуються для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

повинні мати сертифікат відповідності. 

Стаття 47. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту 

1. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту здійснюється за додержанням та 

виконанням вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, за діяльністю аварійно-

рятувальних служб, а також у сфері промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з 

радіоактивними відходами відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності", цього Кодексу та інших законодавчих актів. 

Стаття 48. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників 

1. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників проводиться з метою перевірки їх 

здатності до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж та 

надання права на проведення таких робіт. 

2. Особливістю проведення атестації аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами 

із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, є попередня сертифікація водолазних 

підрозділів зазначених служб для визначення переліку водолазних робіт, які вони здатні виконувати.  

3. Атестації підлягають аварійно-рятувальні служби, рятувальники, які працюють на контрактній 

основі, а також громадяни України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби на 

контрактній основі. 

4. Атестацію аварійно-рятувальних служб та рятувальників проводить відповідна міжвідомча 

атестаційна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. 
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5. Положення про міжвідомчу атестаційну комісію затверджує центральний орган виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.  

6. До складу міжвідомчої атестаційної комісії включаються представники центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму складі аварійно-рятувальні 

служби, та центральних органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд у 

цій сфері. 

7. Атестацію формувань та працівників служби медицини катастроф щодо відповідності 

фахового рівня підготовки та стану здоров’я для надання екстреної медичної допомоги 

постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації проводить атестаційна комісія 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я. Порядок проведення такої атестації встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

8. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф та видача їм свідоцтва про 

атестацію проводиться безоплатно. 

9. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, протягом десяти робочих днів 

після проходження атестації аварійно-рятувальної служби, формування служби медицини катастроф, 

рятувальників приймають рішення про видачу та здійснюють видачу їм свідоцтва про атестацію, 

посвідчення, книжки та жетона рятувальника або письмове повідомлення про відмову в їх видачі.  

10. Строк дії свідоцтва про атестацію становить п’ять років. 

11. Підставою для відмови у видачі свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби, 

служби медицини катастроф є: 

1) надання суб’єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, 

не в повному обсязі; 

2) виявлення в документах, поданих суб’єктом атестації, недостовірних відомостей; 

3) непроходження атестації більш як 20 відсотками основних працівників; 

4) укомплектованість основними працівниками менш як 70 відсотків; 

5) забезпеченість основними видами спеціальної техніки та запасами матеріальних засобів менш 

як 70 відсотків штатних норм; 

6) коефіцієнт технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників менш як 0,9, а 

засобів аварійно-рятувального оснащення - менш як 0,8; 

7) перевищення на 10 відсотків встановлених центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, строків 

приведення в готовність до реагування на надзвичайні ситуації. 

12. Підставою для відмови у видачі посвідчення, книжки та жетона рятувальника після 

проведення атестації є: 

1) подання суб’єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, 

не в повному обсязі; 

2) виявлення в документах, поданих суб’єктом атестації, недостовірних відомостей; 

3) відсутність укладеного контракту про прийняття на роботу основного працівника; 

4) невідповідність спеціальної та/або фізичної підготовки встановленим нормам і вимогам; 

5) відсутність медичного висновку про придатність за станом здоров’я до виконання аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж. 



13. Підставою для анулювання свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби є: 

1) припинення діяльності аварійно-рятувальної служби; 

2) допущення істотних недоліків під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

3) перевищення більш як на 10 відсотків нормативного часу на виконання поставленого завдання 

та низькі практичні навички з фахової підготовки, виявлені основними працівниками; 

4) допущення систематичних випадків грубого порушення правил техніки безпеки під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт основними працівниками; 

5) невиконання в повному обсязі або неякісне виконання профілактичних робіт на суб’єктах 

господарювання, що підлягають аварійно-рятувальному обслуговуванню; 

6) допущення загибелі або поранення рятувальників внаслідок порушення техніки безпеки під 

час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

14. Підставою для анулювання посвідчення, книжки та жетона рятувальника є: 

1) звільнення з роботи або переведення на посаду, яка не належить до основного складу; 

2) низькі практичні навички, проявлені рятувальником під час проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж; 

3) непроходження в установлені строки підвищення кваліфікації; 

4) допущення систематичних випадків грубого порушення правил техніки безпеки під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж; 

5) допущення поранення чи травмування внаслідок порушення правил техніки безпеки під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж; 

6) непридатність за медичним висновком до виконання аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, гасіння пожеж; 

7) систематичне порушення трудової дисципліни. 

15. Підставою для переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби або 

служби медицини катастроф є зміна найменування або місцезнаходження аварійно-рятувальної 

служби, служби медицини катастроф. 

16. Підставою для переоформлення посвідчення, книжки та жетона рятувальника є зміна ним 

місця роботи або прізвища, імені та по батькові. 

17. Підставою для видачі дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби або 

служби медицини катастроф є його втрата або пошкодження. 

18. Підставою для видачі дубліката посвідчення, книжки та жетона рятувальника є їх втрата або 

пошкодження. 

19. Відмова у видачі або анулювання уповноваженим органом свідоцтва про атестацію, 

посвідчення, книжки та жетона рятувальника не позбавляє суб’єкта атестування права подати 

документи для його одержання після усунення виявлених недоліків і порушень. 

20. Рішення про відмову у видачі або анулювання свідоцтва про атестацію, посвідчення, книжки 

та жетона рятувальника може бути оскаржено в порядку, визначеному законом. 

21. Порядок атестації аварійно-рятувальних служб, рятувальників, видачі свідоцтва про 

атестацію, посвідчення, книжки та жетона рятувальника, перелік документів, які необхідно подати 

для одержання свідоцтва про атестацію, посвідчення, книжки та жетона рятувальника, визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 



22. Не атестовані аварійно-рятувальні служби, рятувальники до проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж не допускаються.  

23. Атестовані аварійно-рятувальні служби та рятувальники, а також служби медицини 

катастроф вносяться до відповідних реєстрів аварійно-рятувальних служб. Ведення реєстру аварійно-

рятувальних служб здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Стаття 49. Страхування 

1. Метою страхування у сфері цивільного захисту є: 

1) страховий захист майнових інтересів суб’єктів господарювання і громадян від шкоди, яка 

може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із 

запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

2) страхове відшкодування суб’єктами господарювання, у користуванні яких є об’єкти 

підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також 

іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єкті.  

2. Страховий захист населення від надзвичайних ситуацій забезпечується добровільним 

страхуванням відповідно до закону. 

Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки 

Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

1. Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є: 

1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; 

2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; 

3) суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов 

експлуатації; 

4) ядерні установки з порушенням умов експлуатації; 

5) наслідки терористичної діяльності; 

6) гідротехнічні споруди; 

7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території України техногенно 

небезпечних технологій, речовин, матеріалів; 

8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для 

використання засобів захисту рослин; 

9) наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 

10) суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, зберігання та 

утилізація вибухонебезпечних предметів; 

11) об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; 

12) інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії. 

Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання 

1. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складовою виробничої, експлуатаційної та 

іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій. Ця 

вимога відображається у відповідних статутах або положеннях. 

2. Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання покладається на його керівника. 



       3. Забезпечення техногенної безпеки під час проектування, будівництва об’єктів, будівель і 

споруд покладається на орган архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні 

організації. 

4. Забезпечення техногенної безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального, 

приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на житлово-

експлуатаційні організації, квартиронаймачів та власників квартир, а в жилих будинках приватного 

житлового фонду - на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму. 

Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки 

1. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки повинні відповідати нормам захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, 

охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, 

охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів. 

2. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки розробляються центральними органами 

виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, суб’єктами господарювання відповідно 

до їх компетенції на підставі цього Кодексу та інших законів. 

Стаття 53. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення 

1. На об’єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного виявлення на них загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та здійснення оповіщення персоналу та населення, яке потрапляє в зону 

можливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані системи раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – 

автоматизовані системи). 

2. На гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх 

можливого катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магістральних аміакопроводах, 

нафто- та газопроводах створюються і функціонують автоматизовані системи раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та спеціальні системи оповіщення. 

3. На об’єктах з масовим перебуванням людей створюються та функціонують об’єктові системи 

оповіщення. 

4. Вимоги до автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем 

оповіщення, а також їх улаштування, експлуатації і технічного обслуговування визначаються 

правилами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Стаття 54. Віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп і категорій 

цивільного захисту 

1. Міста, на території яких розміщені суб’єкти господарювання, що мають важливе економічне і 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави та становлять небезпеку для населення і 

територій у зв’язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення чи катастрофічного 

затоплення, відносяться до відповідних груп цивільного захисту - особливої, першої, другої чи 

третьої. 

2. Суб’єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони 

держави, відносяться до відповідних категорій цивільного захисту - особливої важливості, першої чи 

другої. 

Глава 13. Забезпечення пожежної безпеки 

Стаття 55. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

1. Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у цій сфері 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання і громадян 

здійснюються відповідно до цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів. 



2. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у 

трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях. 

3. Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та 

керівників таких суб’єктів господарювання. 

4. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших 

господарських об’єднань визначаються їхніми статутами або договорами між суб’єктами 

господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню функцій у його 

апараті створюється служба пожежної безпеки. 

5. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених 

пунктів, будівництва будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, 

забудовників, проектні та будівельні організації. 

6. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, 

комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів 

покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного 

житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і 

садових будинках з господарськими спорудами та будівлями - на їх власників або наймачів, якщо це 

обумовлено договором найму. 

Стаття 56. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів 

1. Нормативні документи (проекти стандартів, норм і правил, технічних умов на виготовлення 

продукції та виконання робіт), які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних 

процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним 

органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної 

безпеки. 

2. Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах, не повинні 

суперечити національним стандартам, нормам і правилам. 

Стаття 57. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та 

реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення 

1. Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію 

чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а 

також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з 

пожежної безпеки. 

2. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом 

господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється 

суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а 

для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку 

за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення 

(далі - оцінка протипожежного стану). 

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав 

відповідну ліцензію. 

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом 

господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану. 

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку 

роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів 

нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації 

декларації. 



3. Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним 

органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної 

безпеки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

регуляторну політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності. 

Критерій віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та незначного ступеня 

ризику визначається Кабінетом Міністрів України. 

4. Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки (дозвільного органу). 

Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її 

надходження. 

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції 

державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі надсилання рекомендованим листом - 

дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку. 

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає 

її дозвільному органу. 

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган 

відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання. 

У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в 

установлений цією статтею строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської 

діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає на одинадцятий робочий день з дня, з 

якого декларація мала бути зареєстрована. У такому разі декларація вважається зареєстрованою. 

Декларація не подається: 

1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку 

відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду; 

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-

правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що 

декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником. 

5. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської 

діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним 

дозвільним органом. 

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність 

даних, зазначених у поданій декларації. 

Стаття 58. Призначення і завдання пожежної охорони 

1. Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, 

колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на 

підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах. 

2. Основними завданнями пожежної охорони є: 

1) забезпечення пожежної безпеки; 

2) запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж; 

3) гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших 

надзвичайних ситуацій. 

Стаття 59. Види пожежної охорони 



1. Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.  

Стаття 60. Державна пожежна охорона 

1. Забезпечення державної пожежної охорони відповідно до повноважень покладається на: 

1) органи та підрозділи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд 

у сферах техногенної та пожежної безпеки; 

2) державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту; 

3) допоміжні служби, призначені для забезпечення пожежної безпеки; 

4) навчальні заклади цивільного захисту, науково-дослідні установи, об’єкти центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, та центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сферах техногенної та пожежної безпеки; 

5) Державний центр сертифікації центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

2. Порядок здійснення державної пожежної охорони визначається Положенням про державну 

пожежну охорону, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 61. Відомча пожежна охорона 

1. У суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління відповідних центральних 

органів виконавчої влади, утворюються державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) для 

забезпечення відомчої пожежної охорони. 

2. Перелік суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

3. Порядок забезпечення відомчої пожежної охорони, права та обов’язки її працівників 

визначаються положеннями про них, які затверджуються відповідними міністерствами на підставі 

Типового положення про відомчу пожежну охорону. Типове положення про відомчу пожежну 

охорону затверджується Кабінетом Міністрів України. 

4. Пожежно-рятувальні підрозділи, що забезпечують відомчу пожежну охорону та мають виїзну 

пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту. 

5. Пожежно-рятувальні підрозділи, що забезпечують відомчу пожежну охорону, щодо 

підготовки рятувальників та організації гасіння пожеж керуються актами центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, а також актами інших міністерств, до сфери управління яких віднесені підрозділи, що 

забезпечують відомчу пожежну охорону. 

6. Нормативно-правові акти міністерств з питань підготовки рятувальників пожежно-

рятувальних підрозділів, що забезпечують відомчу пожежну охорону, та організації гасіння пожеж 

погоджуються з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

7. Служби пожежної безпеки, створені для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах 

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку та захисту 

інформації, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших 



органів, Державної спеціальної служби транспорту центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та інфраструктури, 

здійснюють контроль за виконанням правил пожежної безпеки на цих об’єктах. 

Стаття 62. Місцева пожежна охорона 

1. У селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для 

забезпечення місцевої пожежної охорони. 

2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів для 

забезпечення місцевої пожежної охорони здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

3. У разі якщо в населеному пункті, розташованому на відповідній території та з’єднаному з 

іншими населеними пунктами під’їзними шляхами загального користування, утворено пожежно-

рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони, який здатний виконувати 

завдання за призначенням на території населених пунктів, де немає таких підрозділів, у відповідних 

місцевих бюджетах можуть передбачатися видатки на матеріально-технічне забезпечення таких 

підрозділів. 

4. Порядок забезпечення місцевої пожежної охорони, права та обов’язки працівників пожежно-

рятувальних підрозділів визначаються положенням про місцеву пожежну охорону, яке 

затверджується органом, що її утворив, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Стаття 63. Добровільна пожежна охорона 

1. У суб’єктів господарювання, населених пунктах для здійснення заходів із запобігання 

виникненню пожеж та організації їх гасіння органи місцевого самоврядування за рішенням 

територіальних громад, а також керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-

рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони. 

2. Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони суб’єктів 

господарювання утворюються з числа їх працівників, а населених пунктів - з числа громадян, які 

постійно проживають у зазначеному населеному пункті. 

3. Порядок забезпечення добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є членами 

добровільної пожежної охорони, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, яке 

затверджується керівником суб’єкта господарювання чи органом місцевого самоврядування, що її 

утворив, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

4. Порядок функціонування добровільної пожежної охорони визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

5. З метою забезпечення добровільної пожежної охорони Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування і суб’єкти господарювання 

можуть надавати пожежно-рятувальним підрозділам у користування будинки, споруди, спеціальні 

службові приміщення, засоби зв’язку, пожежну техніку та інше необхідне майно, яке перебуває у 

комунальній власності, у власності громадян - жителів цих населених пунктів (за їх згодою) та 

суб’єктів господарювання. 

6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони може 

здійснюватися також за рахунок членських внесків, дотацій, прибутку від власної господарської 

діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від 

страхових компаній, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 



Глава 14. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки 

Стаття 64. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері 

техногенної та пожежної безпеки 

1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) 

щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб. 

2. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, 

містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, а також через 

підрозділи, які здійснюють пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ, організацій, 

інших об’єктів на підставі договорів. 

3. До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять: 

1) органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; 

2) органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; 

3) підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи. 

Стаття 65. Державні органи та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо 

яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту 

1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) з питань, які визначені частиною першою 

статті 64 цього Кодексу щодо: 

1) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування; 

2) суб’єктів господарювання; 

3) аварійно-рятувальних служб. 

2. У суб’єктів господарювання приватної форми власності органи державного нагляду у сфері 

цивільного захисту контролюють виконання заходів щодо захисту населення та працівників на 

випадок надзвичайної ситуації, а також вирішення питань техногенної та пожежної безпеки, що 

стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян. 

Стаття 66. Способи здійснення державного нагляду (контролю) 

1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок відповідно до закону. 

Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, належить: 

1) здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства органами та 

суб’єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, зазначеними у статті 65 цього 

Кодексу; 
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2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час 

проектування та будівництва приміщень, будівель і споруд виробничого призначення; 

3) участь у розробленні державних правил з питань техногенної та пожежної безпеки; 

4) погодження у порядку, визначеному законодавством, проектів національних і галузевих 

стандартів, норм, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів 

щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

5) участь у проведенні експертизи у сфері цивільного захисту проектів будівництва стосовно 

додержання вимог щодо техногенної та пожежної безпеки; 

6) участь у розробленні положень, інструкцій та інших нормативних актів, що розробляються 

суб’єктами господарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки; 

7) здійснення відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг у 

сфері техногенної та пожежної безпеки і цивільного захисту, у тому числі виконання робіт 

протипожежного призначення; 

8) проведення перевірки за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та 

порушенням правил пожежної безпеки; 

9) участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних 

заходів; 

10) забезпечення контролю за створенням, збереженням і цільовим використанням матеріальних 

ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними органами 

виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання; 

11) складення актів перевірок, приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у разі виявлення таких порушень; 

12) звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді 

повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, 

експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і 

реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, 

якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; 

13) реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання 

вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки; 

14) складення протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності та притягнення 

до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законів та 

інших нормативно-правових актів у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту; 

15) перевірка стану планування та готовності до здійснення заходів з організованої евакуації 

населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

16) подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органам виконавчої 

влади, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування інформації про 

юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту; 

17) розроблення нормативно-правових та інших нормативних актів відповідно до компетенції та 

забезпечення їх прийняття в установленому законом порядку; 

18) застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; 

19) розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з 

порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та 



постанов центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, і накладення адміністративних стягнень; 

20) проведення технічного розслідування обставин і причин виникнення надзвичайних ситуацій, 

загибелі і травмування людей, знищення і пошкодження майна; 

21) проведення перевірки наявності документів, що дають право на виконання 

вибухопожежонебезпечних робіт; 

22) здійснення звукозапису, фото- і відеозйомки як допоміжних засобів документування 

правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, підготовка пропозицій щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

23) скликання в установленому порядку та проведення нарад з питань, що належать до їх 

компетенції; 

24) отримання в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформації, 

необхідної для виконання поставлених завдань; 

25) залучення до комплексних перевірок представників центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних та проектних 

установ, інших органів державного нагляду за погодженням з їх керівниками, якщо їх повноваження 

на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом; 

26) здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими 

актами. 

Стаття 68. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної 

безпеки 

1. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної 

та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов’язані застосовувати санкції, 

визначені законом. 

2. У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, посадові особи центрального органу 

виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, 

звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або 

часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, 

експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної 

продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом. 

3. Приписи, постанови, розпорядження центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, щодо усунення порушень встановлених 

законодавством вимог з питань техногенної та пожежної безпеки можуть бути оскаржені до суду в 

установлений законом строк. 

4. За шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам внаслідок правомірного застосування 

санкцій, центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної 

та пожежної безпеки, та його посадові особи відповідальності не несуть. 

Стаття 69. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень 

1. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, 

розпорядження чи постанови: 

1) з питань пожежної безпеки у разі: 



а) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-

правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 

б) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під 

час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 

в) випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного 

призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої 

продукції вимогам пожежної безпеки; 

2) з питань техногенної безпеки у разі: 

а) невиконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань техногенної 

безпеки; 

б) відсутності організаційно-розпорядчих документів щодо здійснення заходів з питань 

техногенної безпеки, які передбачені для суб’єкта господарювання; 

в) непроведення в установленому порядку навчання персоналу суб’єкта господарювання діям у 

разі виникнення аварійних ситуацій та аварій; 

г) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій; 

ґ) непроведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечного об’єкта; 

д) відсутності декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки; 

е) відсутності на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів 

(формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) 

роботи; 

є) невідповідності кількості промислових засобів індивідуального захисту органів дихання від 

небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх 

непридатності або відсутності, а також у разі порушення порядку зберігання таких засобів; 

ж) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 

з) відсутності плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті підвищеної небезпеки, а 

також відсутності розроблених відповідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного 

захисту; 

и) відсутності об’єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій або невідповідності їх затвердженим номенклатурам та обсягам; 

і) відсутності або непридатності до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які 

здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а 

також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації 

і ліквідації наслідків аварій; 

ї) відсутності або несправності на об’єкті підвищеної небезпеки автоматизованої системи 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення; 

й) відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовності до 

виконання покладених на неї завдань через відсутність відповідних документів, приладів, 

обладнання або засобів індивідуального захисту; 

к) неготовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, а також 

обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання; 

л) неготовності осіб, які обслуговують потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної 

небезпеки, а також осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом 

локалізації та ліквідації наслідків аварій до дій із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 



м) відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки угоди про страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та 

їхньому майну, іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що спричинена 

пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією; 

н) порушення правил транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та 

порядку їх перевезення транспортними засобами; 

о) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об’єктів, 

інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань 

техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, 

суб’єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають. 

Стаття 70. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів  

1. Підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування 

заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, 

окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних 

засобів є: 

1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-

правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 

2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під 

час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 

3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного 

призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої 

продукції вимогам пожежної безпеки; 

4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних 

ситуацій; 

5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів 

(формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) 

роботи; 

6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних 

хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх непридатність 

або відсутність; 

7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 

8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які 

здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а 

також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації 

і ліквідації наслідків аварій; 

9) відсутність на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до 

виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, 

приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 

10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів 

цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів 

господарювання; 

11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об’єктів, 

інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань 

техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, 

суб’єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають. 



2. Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, 

надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.  

Розділ VI  

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації 

Стаття 71. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1. Для координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів 

управління та сил цивільного захисту, а також організованого та планового виконання комплексу 

заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: 

1) використовуються пункти управління та центри управління в надзвичайних ситуаціях; 

2) утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

4) утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

5) визначається потреба у силах цивільного захисту; 

6) залучаються сили цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

2. До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

3. Загальне керівництво організацією та проведенням заходів і робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, відновлювальних робіт здійснює залежно від рівня та характеру походження 

надзвичайної ситуації Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання, на адміністративній території або території яких сталася 

надзвичайна ситуація. 

Стаття 72. Пункти управління 

1. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та 

реалізації функцій, передбачених на особливий період, органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання використовується державна система пунктів 

управління. 

2. Перелік органів державної влади, які створюють пункти управління державної системи, та 

вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3. Перелік та кількість засобів управління, якими обладнуються пункти управління, порядок їх 

використання визначаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, яким 

вони належать, залежно від завдань, що вирішуються на такому пункті управління. 

Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях 

1. Для управління у режимі повсякденного функціонування суб’єктами забезпечення цивільного 

захисту, координації дій органів управління та сил цивільного захисту, здійснення цілодобового 

чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу 

інформації про обстановку в районах надзвичайних ситуацій у системі центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, функціонує державний центр управління в надзвичайних ситуаціях. 



2. На регіональному рівні у системі центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, функціонують центри 

управління в надзвичайних ситуаціях. 

3. У разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідні центри управління в надзвичайних 

ситуаціях безпосередньо взаємодіють із штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі 

його утворення і забезпечують його роботу. Розпорядження і вказівки керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації для персоналу таких центрів управління в надзвичайних ситуаціях 

обов’язкові для виконання. 

4. У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів управління в надзвичайних 

ситуаціях залучаються представники заінтересованих органів державної влади. 

5. Порядок діяльності центрів управління в надзвичайних ситуаціях визначається центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Стаття 74. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 

1. Правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером 112 визначаються законодавством. 

Стаття 75. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

1. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається для безпосереднього 

управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої 

надзвичайної ситуації. 

2. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації призначається: 

1) Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня - 

Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр чи керівник одного з центральних органів 

виконавчої влади або його перший заступник (заступник); 

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня 

- перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

голови обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій; 

3) районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого 

рівня - один із заступників голови районної державної адміністрації; 

4) виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - 

один із заступників міського голови; 

5) сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня - 

сільський, селищний голова; 

6) керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного 

об’єктового рівня - керівник або один із керівників суб’єкта господарювання відповідно до 

затвердженого розподілу обов’язків. 

3. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки 

виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи 

(представник центру управління в надзвичайних ситуаціях), який прибув до зони надзвичайної 

ситуації першим. Якщо надзвичайна ситуація трапилася на потенційно небезпечному об’єкті або 

об’єкті підвищеної небезпеки, до прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації його обов’язки виконує диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного 

персоналу, яка перебуває на зміні. 

4. У разі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка за характером та наслідками не потребує 

спеціального призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, обов’язки 



такого керівника забезпечує керівник аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків 

цієї надзвичайної ситуації. 

5. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби, що 

залучаються до ліквідації таких наслідків. 

6. Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

7. Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо: 

1) здійснення заходів з евакуації; 

2) зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, 

та обмеження доступу населення до такої зони; 

3) залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна суб’єктів господарювання, 

розташованих у зоні надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних служб, а також громадян за їх 

згодою; 

4) зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена 

загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

5) інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення 

безпеки постраждалих. 

8. Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації оформляється 

розпорядженням. Підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців 

здійснюється штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, які 

беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами 

господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації. 

9. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники аварійно-рятувальних 

служб мають право на повну та достовірну інформацію про надзвичайну ситуацію для організації 

робіт з ліквідації її наслідків і зобов’язані інформувати відповідні органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування про вжиті ними заходи. 

10. Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації подає органові, що його призначив, звіт про прийняті рішення і перебіг подій 

під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

11. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації несе персональну 

відповідальність за управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Стаття 76. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

1. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

2. Рішення про утворення та ліквідацію штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, його 

склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

3. Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснює його 

начальник, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 



4. До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять працівники 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, представники або експерти відповідних центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками). 

5. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортається і працює, як правило, у районі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

6. На період функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідні 

центри управління в надзвичайних ситуаціях безпосередньо взаємодіють з ним і забезпечують його 

роботу. 

7. Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ведеться оперативно-технічна документація, 

пов’язана з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, та складається звіт про роботу залучених 

аварійно-рятувальних служб, який є складовою матеріалів з розслідування цієї надзвичайної 

ситуації. 

8. Завдання, функції та порядок діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

види та зразки оперативно-технічної і звітної документації встановлюються центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. 

Стаття 77. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється 

згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил 

цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також планами локалізації і 

ліквідації наслідків аварії. 

2. Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи управління, яким 

підпорядковані такі сили, на підставі звернень органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація, або 

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня. 

3. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем підпорядковуються 

органам управління відповідних територіальних підсистем. 

Глава 16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

Стаття 78. Режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації 

1. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації залежно від прогнозованих наслідків та 

можливого рівня надзвичайної ситуації за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

в Україні або у межах конкретної її території тимчасово вводиться режим підвищеної готовності. 

2. У разі виникнення надзвичайної ситуації з тяжкими наслідками за рішенням Кабінету 

Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування в Україні або у межах конкретної її території тимчасово вводиться 

режим надзвичайної ситуації. 

3. Умови і порядок введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, завдання 

та порядок взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у зазначених режимах визначаються Положенням про єдину 

державну систему цивільного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

1. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій здійснюється безоплатно. 



2. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період включає: 

1) організацію та управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами; 

2) розвідку районів, зон, ділянок, об’єктів проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 

3) визначення та локалізацію зони надзвичайної ситуації; 

4) виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи 

біологічного зараження (крім районів бойових дій); 

5) прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих 

наслідків; 

6) ліквідацію або мінімізацію впливу небезпечних чинників, які виникли внаслідок надзвичайної 

ситуації; 

7) пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної медичної допомоги і 

транспортування до закладів охорони здоров’я; 

8) евакуацію або відселення постраждалих; 

9) виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів; 

10) санітарну обробку населення та спеціальну обробку одягу, техніки, обладнання, засобів 

захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи 

біологічного зараження; 

11) надання медичної допомоги постраждалим, здійснення санітарно-протиепідемічних заходів, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в районі виникнення надзвичайної 

ситуації та місцях тимчасового розміщення постраждалих; 

12) запровадження обмежувальних заходів, обсервації та карантину; 

13) надання психологічної та матеріальної допомоги постраждалим, проведення їх медико-

психологічної реабілітації; 

14) забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної ситуації; 

15) проведення першочергового ремонту та відновлення роботи пошкоджених об’єктів 

життєзабезпечення населення, транспорту і зв’язку; 

16) здійснення заходів соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій; 

17) проведення інших робіт та заходів залежно від характеру та виду надзвичайної ситуації.  

3. Авіаційний пошук і рятування постраждалих внаслідок аварії (катастрофи) повітряного судна 

здійснюється суб’єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація 

пошуку та рятування таких постраждалих покладається на центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

4. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що 

визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативними документами щодо дій у 

надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої 

влади. 

5. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж проводяться в максимально 

стислі строки, безперервно до їх повного завершення, з найбільш повним використанням 

можливостей сил і засобів, неухильним дотриманням вимог встановлених режимів робіт та правил 

безпеки. 



6. В окремих випадках з урахуванням вимог статті 103 цього Кодексу для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій можуть залучатися особи, які навчаються у навчальних закладах цивільного 

захисту. 

7. Матеріальні збитки, завдані внаслідок пошкодження майна під час проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, органами 

управління та силами цивільного захисту не відшкодовуються. 

8. Відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, здійснюється відповідно до глави 17 цього Кодексу. 

9. Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснені 

силами цивільного захисту, можуть бути повністю або частково відшкодовані відповідно до закону. 

10. Транспортні засоби аварійно-рятувальних служб, які мають кольорово-графічні позначення 

встановленого зразка, спеціальні звукові та світлові сигнали, під час прямування до зони 

надзвичайної ситуації мають право безперешкодного проїзду, позачергового придбання пального та 

мастильних матеріалів. 

11. Пересування автомобільними дорогами великогабаритних та великовагових транспортних 

засобів до місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та у зворотному напрямку здійснюється на підставі дозволу відповідного 

підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що видається невідкладно, протягом однієї 

години, згідно з поданою заявкою, без проведення додаткових процедур погодження. 

Стаття 80. Гасіння пожеж 

1. Гасіння пожеж здійснюється безоплатно. 

2. У пожежно-рятувальних частинах і підрозділах встановлюється цілодобове чергування у 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

3. Пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають для гасіння будь-яких пожеж, за винятком 

пожеж на підземних спорудах (крім діючих станцій метрополітену). 

4. Організацію гасіння пожежі та керівництво силами, які залучаються для цього, здійснює 

керівник гасіння пожежі. Керівництво гасінням пожежі здійснює старша за посадою особа 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, яка прибула до місця пожежі. Усі пожежно-рятувальні підрозділи і 

частини, що залучаються до гасіння пожежі, підпорядковуються керівникові гасіння пожежі. 

5. Організація гасіння пожеж на підземних спорудах здійснюється у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері цивільного захисту, а на територіях державного лісового фонду - центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері лісового та 

мисливського господарства. 

6. Під час гасіння пожежі працівник пожежно-рятувального підрозділу має право на 

безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також на застосування 

будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та 

ліквідацію пожежі. 

7. Для гасіння пожежі Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування і суб’єкти господарювання на вимогу керівника 

гасіння пожежі зобов’язані надавати безоплатно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, 

пально-мастильні матеріали, обладнання, засоби зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три 

години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі.  

8. Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, пожежно-

рятувальні підрозділи не відшкодовують. Відшкодування матеріальних збитків, завданих під час 

гасіння пожеж, здійснюється відповідно до глави 17 цього Кодексу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran82#n82
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B1-17/page3#n595
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B1-17/page3#n595


9. Організація та порядок гасіння пожежі, обов’язки і права осіб, які виконують завдання щодо 

гасіння пожежі, встановлюються Статутом дій у надзвичайних ситуаціях щодо гасіння пожеж, що 

затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих 

1. Заходи життєзабезпечення постраждалих здійснюються під час надзвичайних ситуацій, а 

також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій. 

2. Життєзабезпечення постраждалих полягає у створенні і підтриманні умов, мінімально 

необхідних для збереження життя і здоров’я населення в зонах надзвичайних ситуацій, на маршрутах 

евакуації і в місцях розміщення евакуйованого населення, за встановленими нормами і нормативами 

та включає забезпечення населення водою, продуктами харчування, предметами першої 

необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами медичного призначення, лікарськими 

засобами та комунально-побутовими послугами, а також транспортне та інформаційне забезпечення. 

3. Види та норми майна, а також види та обсяги послуг щодо життєзабезпечення постраждалих 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

4. Організація життєзабезпечення постраждалих покладається: 

1) в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим; 

2) в областях, містах Києві та Севастополі - на обласні, Київську та Севастопольську міські 

державні адміністрації; 

3) у районах - на районні державні адміністрації; 

4) у містах (крім міст Києва та Севастополя), селищах та селах - на органи місцевого 

самоврядування. 

5. Безпосереднє життєзабезпечення постраждалих здійснюється силами і засобами відповідних 

спеціалізованих служб цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, районів, міст обласного значення. До здійснення заходів щодо життєзабезпечення 

постраждалих залучаються сили та засоби центральних органів виконавчої влади, аварійно-

рятувальні служби. 

Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт 

1. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт за наслідками надзвичайних 

ситуацій покладаються на відповідні центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівників 

суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація.  

2. До проведення відновлювальних робіт за рішеннями органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування залучаються підпорядковані їм сили цивільного захисту, місцеве 

населення. 

3. Відновлювальні роботи проводяться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

суб’єктів господарювання, інших джерел. Рішення про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету приймаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарювання відповідно до рівня надзвичайної ситуації. 

4. Загальні обсяги фінансування, що виділяються для проведення відновлювальних робіт, 

визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації або зведених кошторисних 

розрахунків на проведення таких робіт, які готуються в установленому порядку. 

 

 

 



Стаття 83. Цільова мобілізація 

1. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного 

рівня та їх наслідків може проводитися цільова мобілізація у порядку, визначеному Законом України 

"Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами. 

2. Організаційні, фінансові, правові та інші заходи, необхідні для забезпечення функціонування 

сил цивільного захисту в період цільової мобілізації, здійснюються на основі плану проведення 

цільової мобілізації та відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з 

урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом. 

Глава 17. Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги 

постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації 

Стаття 84. Соціальний захист постраждалих 

1. Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації - це особа, якій заподіяно моральну, фізичну 

або матеріальну шкоду внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків.  

2. Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок 

надзвичайної ситуації включають: 

1) надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); 

2) забезпечення житлом; 

3) надання медичної та психологічної допомоги; 

4) надання гуманітарної допомоги; 

5) надання інших видів допомоги. 

3. Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим 

здійснюються за рахунок: 

1) коштів державного та місцевих бюджетів; 

2) коштів суб’єктів господарювання або фізичних осіб, винних у виникненні надзвичайних 

ситуацій; 

3) коштів за договорами добровільного страхування, укладеними відповідно до законодавства 

про страхування; 

4) добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та 

об’єднань громадян; 

5) інших не заборонених законодавством джерел. 

4. Надання невідкладної допомоги постраждалим може здійснюватися за рахунок коштів 

резервних фондів державного та місцевих бюджетів відповідно до рівня надзвичайної ситуації, а 

також матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

Стаття 85. Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних 

ситуацій 

1. Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій 

здійснюється у порядку, визначеному законом. 

Стаття 86. Забезпечення житлом постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

1. Забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним для проживання 

внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється місцевими державними адміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання шляхом: 

1) надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання; 
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2) позачергового надання житла, збудованого за замовленням місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання; 

3) будівництва житлових будинків для постраждалих; 

4) закупівлі квартир або житлових будинків. 

2. Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для постраждалих, які проживали в 

будинках державного або комунального житлового фонду, здійснюється за рахунок державних 

коштів, виділених на зазначені цілі, з урахуванням площі жилих (нежилих) приміщень та кількості 

кімнат, якими володів постраждалий. 

3. Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для постраждалих, які проживали у 

приватному житловому фонді, здійснюється за рахунок державних коштів, які виділяються на 

зазначені цілі, за вирахуванням коштів, отриманих постраждалим за страхування будинку, якщо 

будинок був застрахований. 

4. Постраждалі, які проживали у приватному житловому фонді, мають право на власне 

будівництво житлового будинку на умовах фінансування, зазначених у частині третій цієї статті, з 

одержанням для цього земельних ділянок. 

5. Придбання шляхом централізованої закупівлі житлового будинку чи квартири для 

постраждалого здійснюється за бажанням одержувача. 

6. Закупівля житлових будинків чи квартир для постраждалих може здійснюватися у населеному 

пункті, де він проживав, або за їх згодою у будь-якому населеному пункті України. 

7. Якщо будівництво або закупівля квартири (житлового будинку) для постраждалих 

здійснюється місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарювання, грошова компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру 

(житловий будинок) не виплачується. 

8. Постраждалі, яким виплачено грошову компенсацію за зруйновану або пошкоджену квартиру 

(житловий будинок), житлом за рахунок держави не забезпечуються. 

9. Забезпечення житлом постраждалого або виплата грошової компенсації за рахунок держави 

здійснюється за умови добровільної передачі постраждалим зруйнованого або пошкодженого 

внаслідок надзвичайної ситуації житла місцевим державним адміністраціям або органам місцевого 

самоврядування, суб’єктам господарювання. 

10. Розмір грошової компенсації за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок) 

визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України 

відповідно до місцезнаходження такого майна. 

Стаття 87. Надання медичної та психологічної допомоги 

1. Постраждалі під час надзвичайних ситуацій мають право на надання їм безоплатної медичної 

допомоги. 

2. Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, гасіння пожеж, за висновками медико-соціальних експертних комісій 

забезпечуються психологічною реабілітацією. 

3. Неповнолітні особи, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, забезпечуються 

психологічною реабілітацією у санаторно-курортних закладах, при яких утворено центри медико-

психологічної реабілітації. 

4. Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, гасіння пожеж, мають право на отримання безоплатної психологічної допомоги. 

Стаття 88. Гуманітарна допомога 

1. Одержання Україною міжнародної гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, її розподіл та видача здійснюються у порядку, встановленому законодавством. 



Стаття 89. Надання інших видів допомоги 

1. Громадяни України, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій за межами території 

України, мають право на відшкодування завданої їм шкоди відповідно до угод про співробітництво і 

взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, укладених між 

Кабінетом Міністрів України та урядами інших держав. 

2. Постраждалим, які евакуюються, відселяються на нове місце проживання у зв’язку з 

надзвичайними ситуаціями, надаються такі компенсації та пільги: 

1) оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, водним або автомобільним 

видами транспорту (крім випадків, коли транспортні засоби надаються безоплатно); 

2) одержання безвідсоткової позики на господарське обзаведення у порядку та розмірі, 

встановлених Кабінетом Міністрів України. 

3. Постраждалим, які залишилися на попередньому місці проживання, надається грошова 

допомога у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

4. За постраждалими (якщо з часу встановлення інвалідності, визначення моральної шкоди 

минуло не більше одного року) зберігається середньомісячний заробіток протягом строку, 

визначеного програмою реабілітації. У цей час відшкодування шкоди здійснюється на загальних 

підставах. Індексація суми відшкодування шкоди здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством. 

{Розділи VII-XII (статті 90-140, Прикінцеві та перехідні положення)} 

 

Розділ VII  

НАВЧАННЯ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЯТУВАЛЬНИКІВ, 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ, ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПІДГОТОВКА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА 

СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту 

Стаття 90. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-

рятувальних служб 

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту за відповідними професіями, спеціальностями (спеціалізаціями), 

освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюються навчальними закладами цивільного 

захисту, що утворюються відповідно до законодавства та є закладами державної форми власності. 

2. Особи, які приймаються на службу цивільного захисту та призначаються на посади рядового і 

молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, проходять первинну професійну 

підготовку, а на посади середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту - 

перепідготовку або спеціалізацію у відповідних навчальних закладах цивільного захисту. 

3. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту визначається центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері освіти і науки. 

4. Рівень фахової підготовки осіб рядового і молодшого начальницького складу служби 

цивільного захисту та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб визначається 
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стандартами професійно-технічної освіти. Рівень підготовки осіб середнього і старшого 

начальницького складу служби цивільного захисту, а також керівного складу професійних аварійно-

рятувальних служб визначається стандартами вищої освіти. 

5. Особі, яка успішно пройшла державну кваліфікаційну атестацію, видається документ про 

присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується в установленому 

порядку, а після проходження атестації - посвідчення, книжка та жетон рятувальника. 

6. Підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту з метою забезпечення успішного виконання 

завдань за призначенням проводиться під час службової підготовки у робочий час. Порядок 

організації службової підготовки визначається центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.  

7. Підвищення рівня теоретичних знань, практичних навичок і майстерності рятувальників, 

інших основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб проводиться під час 

професійної підготовки за рахунок робочого часу, яка організовується керівником служби відповідно 

до її профілю. 

8. У професійних аварійно-рятувальних службах запроваджуються спеціальні фізична, медична 

та психологічна підготовка рятувальників. 

9. Підвищення кваліфікації рятувальників проводиться у відповідних навчальних закладах.  

10. Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації 

основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

11. Перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників з числа осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та працівників професійних аварійно-

рятувальних служб проводиться відповідно до законодавства у сфері охорони здоров’я. 

12. Залежно від рівня фахової підготовки особам рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту та рятувальникам професійних аварійно-рятувальних служб присвоюється 

відповідна класна кваліфікація, а медичним працівникам - кваліфікаційна категорія. 

13. Порядок та умови присвоєння класної кваліфікації та кваліфікаційної категорії 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

14. Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення атестації, просування 

по службі, присвоєння спеціальних звань. 

Стаття 91. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

1. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, спільно з 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування утворюються 

навчально-методичні центри сфери цивільного захисту. 

2. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на 

три - п’ять років зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних 

навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту. 

3. Навчання проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів Державного 

бюджету України, передбачених для фінансування центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також за 



контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Відповідні записи про навчання 

заносяться у трудову книжку. 

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування визначають щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, забезпечують 

періодичність його проведення та закріплюють на правах оперативного управління або передають у 

власність навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту підприємства, установи та 

організації, приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності. 

5. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням періодичності навчання 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.  

6. Порядок здійснення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, перелік осіб, які його проходять, та 

план комплектування з навчання зазначених осіб затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Глава 19. Підготовка до дій за призначенням органів управління  

та сил цивільного захисту 

Стаття 92. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту 

1. Підготовка до дій за призначенням органів управління цивільного захисту здійснюється під 

час проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань. 

2. Підготовка до дій за призначенням сил цивільного захисту здійснюється під час проведення 

спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань з питань цивільного захисту.  

3. Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

4. Організація підготовки до дій за призначенням сил цивільного захисту покладається на 

центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, до сфери управління яких належать відповідні сили цивільного захисту, та на органи 

місцевого самоврядування, в управлінні яких перебувають сили цивільного захисту. Безпосередню 

підготовку до дій за призначенням відповідних сил цивільного захисту здійснюють їх керівники, які 

несуть за це персональну відповідальність. 

Розділ VIII  

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Глава 20. Фінансове забезпечення 

Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту 

1. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених 

законодавством джерел. 

2. Обсяг фінансування, що виділяється потенційно небезпечними об’єктами та об’єктами 

підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного захисту, має становити не 

менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу такого об’єкта. 

Стаття 94. Фінансове забезпечення органів управління та сил цивільного захисту 

1. Фінансове забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, інших центральних органів 

виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого 



нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

2. Фінансове забезпечення діяльності підрозділів з питань цивільного захисту, що функціонують 

у складі центральних органів виконавчої влади, здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

3. Фінансове забезпечення діяльності підрозділів з питань цивільного захисту суб’єктів 

господарювання здійснюється за рахунок коштів таких суб’єктів господарювання. 

4. Фінансове забезпечення діяльності сил цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених 

законодавством джерел. 

Стаття 95. Фінансування медико-психологічної реабілітації 

1. Фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників органів та підрозділів 

цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

2. Обсяги фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників органів та підрозділів 

цивільного захисту визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

3. Медико-психологічна реабілітація рятувальників інших аварійно-рятувальних служб, 

медичних працівників служби медицини катастроф здійснюється відповідно за рахунок коштів, які 

виділяються на утримання таких служб з державного або місцевих бюджетів чи за рахунок коштів 

суб’єктів господарювання. 

4. Фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих, а також громадян, які 

залучалися до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється за 

рахунок коштів, що виділяються на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій з Державного 

бюджету України, в обсязі, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

5. Фінансування заходів медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у 

надзвичайній ситуації місцевого або об’єктового рівня, а також у яких внаслідок надзвичайної 

ситуації загинув один із батьків або обоє батьків, здійснюється за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших джерел. Для ефективного планування 

та забезпечення медико-психологічної реабілітації зазначених неповнолітніх осіб Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації щороку розробляють і забезпечують 

затвердження та виконання відповідних регіональних програм. 

Стаття 96. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

1. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Глава 21. Матеріально-технічне забезпечення 

Стаття 97. Матеріально-технічне забезпечення 

1. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання забезпечують 

підпорядковані їм підрозділи з питань цивільного захисту, сили цивільного захисту та інші 

організації, діяльність яких спрямована на виконання завдань і заходів з питань цивільного захисту, 

засобами цивільного захисту, іншим майном, службовими, навчальними, господарськими та 

підсобними приміщеннями, іншими об’єктами та спорудами (пожежними депо, сховищами для 

техніки, тренувальними залами, спортивними майданчиками), складськими площами в обсягах, 

необхідних для їх діяльності, а також надають у встановленому порядку земельні ділянки для їх 

розташування. 



2. Земля, вода, інші природні ресурси, а також майно, що належать центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, центральним органам виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, 

охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення, є державною власністю та закріплюється за їх силами цивільного 

захисту, навчальними закладами та науковими установами, іншими підрозділами та об’єктами, що 

належать до сфери їх управління, на праві оперативного управління. 

Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

1. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

створюються з метою їх використання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

2. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

створюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту (оперативний матеріальний резерв), іншими 

центральними органами виконавчої влади (відомчий матеріальний резерв), місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування (регіональний та місцевий матеріальні 

резерви) та суб’єктами господарювання (об’єктовий матеріальний резерв). 

3. Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій визначається Кабінетом Міністрів України.  

 


