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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ДЕР-

ЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:  

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 
 

ERATION IN EMERGENCIES BY STATE EXECUTIVE AUTHORITIES: 

STATUS AND PROBLEMSTHE ORGANIZATION OF COOP 
 

Досліджено проблеми організації державними органами виконавчої влади 

взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту під час надзви-

чайної ситуації. На основі аналізу положень нормативних документів щодо орга-

нізації взаємодії під час надзвичайної ситуації встановлено, що вони неоднозначно 

трактують перелік та зміст оперативно-технічних документів, чим ускладню-

ють виконання органами управління та силами цивільного захисту завдань за 

призначенням. Розглянуто порядок організації взаємодії між органами управління 

та силами цивільного захисту в умовах надзвичайної ситуації. Запропонована 

структура типового плану взаємодії між органами управління та силами цивіль-

ного захисту під час надзвичайної ситуації. 

Ключові слова: державні органи виконавчої влади, організація взаємодії, 

органи управління і сили цивільного захисту, план взаємодії. 

 

It is investigated the sequence and maintenance of work of heads of State executiv

e authorities during emergencies. On the basis of the analysis of the provisions of the 

regulatory documents on the organization of interaction during an emergency, it is es-

tablished that they are ambiguously interpret the list and content of operational docu-

ments, which complicates the implementation by the authorities and the forces of civil 

defense of assigned tasks. It is shown that The order of organization of cooperation be-

tween the government authorities and civil defense force during emergenciesis. The ar-

ticle contains the structure of the typical plan of cooperation between the organs of 

management and forces of civil defence during an emergency.  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Status+and+Problems
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Постановка проблеми. Наявна система забезпечення національної 

безпеки в Україні в цілому відповідає вимогам, які стоять перед державою. 

Разом із тим, наявні загрози та виклики потребують зосередження зусиль 

усіх органів влади, організації взаємодії органів управління (далі – ОУ), сил 

і засобів цивільного захисту(далі – ЦЗ) [12]. Проблемам, які виникають на 

етапі організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під час надзвичайної 

ситуації (далі – НС), шляхам їх вирішення присвячена дана публікація. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попередніх наукових 

дослідженнях розглядалися: 

Гудович О.Д. конкретизував основи організації управління ЦЗ на міс-

цевому рівні, порядок дій керівного складу місцевого рівня в умовах виник-

нення НС [1]; 

Клочком А.М. досліджено питання щодо визначення категорії взаємо-

дії, проблеми правового врегулювання узгоджених дій суб'єктів взаємодії в 

конкретних умовах [4]; 

Неклонський І.М.,та Єлізаров О.В., визначили критерії оцінювання 

ефективності організації взаємодії органів державного управління у НС [5]; 

Неклонський І.М. запропонував методику структурно-

функціонального аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділа-

ми внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ЦЗ при виник-

ненні НС 6]. Проте у наведених наукових дослідженнях не висвітлювались 

такі проблемні питання, як організація взаємодії під час ліквідації наслідків 

НС між територіальними ОУ ДСНС України (далі – ДСНС) та підрозділами 

з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади, діяльність керівника робіт 

та штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб з НС). Невизначеними до кі-

нця залишаються питання врегулювання нормативно-правової бази з зазна-

ченого питання. В основу даного дослідження покладений практичний під-

хід взятий з досвіду під час ліквідації наслідків НС. 

Постановка завдання. На підставі попередніх наукових досліджень, 

досвіду практичної діяльності ОУ та сил ЦЗ слід дослідити наукові підходи 

щодо удосконалення діяльності державних органів виконавчої влади в пи-

таннях організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ у НС. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз нормативно-правової 

бази з організації взаємодії ОУ та сил ЦЗ під час НС показав, що питання 

основного планового документа – плану взаємодії, трактується у норматив-

них документах по різному і є не чітко визначеним за формою та змістом. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11«Про 

затвердження Положення про єдину державну систему ЦЗ», ст. 32 визначе-

но, що з метою організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ функціональних і 

територіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації наслідків конкретних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w14
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НС зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємо-

дії. В той самий час, постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності 

єдиної державної системи ЦЗ» плани взаємодії не передбачені. У постанові 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223 «Про затвердження 

Плану реагування на НС державного рівня», ст. 38 зазначено, що для своє-

часного запобігання виникненню НС і ефективного реагування на них, узго-

дження спільних дій ОУ, служб і формувань міжвідомчого угруповання сил 

в ЄДСЦЗ організовується взаємодія ОУ і сил ЦЗ. І далі, у ст. 41 здійснюєть-

ся посилання на те, що ОУ ЦЗ відповідно до своїх повноважень взаємодіють 

на підставі завчасно розроблених планів реагування на НС. В той самий час, 

наказом ДСНС від 12 липня 2016 р. №335 «Перелік документів щодо плану-

вання заходів з питань ЦЗ» план взаємодії визначено обов'язковим окремим 

нормативним документом під час організації взаємодії у НС.У наказі МВС 

України від 26 квітня 2018 р. № 340 «Про затвердження Статуту дій у НС 

ОУ та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ та Статуту дій орга-

нів ОУ та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ під час гасіння 

пожеж» у п. 4 зазначено, що взаємодія між ОУ та підрозділами ОРС ЦЗ з 

іншими силами ЦЗ, залученими до проведення аварійних робіт та інших не-

відкладних робіт (далі – АРІНР), організовується відповідно до взаємоузго-

джених планів та організаційно-розпорядчих документів з питань взаємодії 

та визначається в рішенні керівника робіт з ліквідації наслідків НС. Органі-

зація взаємодії з ОУ та силами ЦЗ територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, 

суб‘єктами господарювання здійснюється відповідно до планів реагування 

та/або інструкцій взаємодії. Наказом МВС України від 26 грудня 2014 р. 

№ 1406 «Положення про штаб з ліквідації наслідків НС» план взаємодії не 

передбачений. 

На Штаб з НС, поряд з іншими функціями, покладено завдання щодо 

визначення складу і кількості сил ЦЗ, необхідних для залучення до ліквіда-

ції наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, 

планами взаємодії ОУ та сил ЦЗ у разі виникнення НС, а також планами ло-

калізації і ліквідації наслідків аварії. 

В той самий час, у переліку оперативно-технічної та звітної докумен-

тації Штабу з НС, як вже зазначалось, план взаємодії не передбачений. Це 

означає, що питання організації взаємодії, а саме[8]: 

взаємодіючі ОУ та сили ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

взаємний обмін оперативною інформацією про обставини в зоні НС та  

хід проведення АРІНР; 

завдання та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу сил 

ЦЗ; 

порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу ко-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15#n15
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жного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

взаємного надання допомоги матеріально-технічними та іншими засо-

бами; 

уточнення завдань взаємодії між ОУ та силами ЦЗ, залученими до 

проведення АРІНР під час зміни обставини в зоні НС, ні в якому плані не 

відбивається. 

Серйозний потенційний ризик створюють вимоги положення про по-

рядок залучення посадових осіб державних органів виконавчої влади на по-

саду керівника робіт з ліквідації наслідків НС [3, ст.75], відповідно до якого 

кандидатами на зазначену посаду призначаються залежно від рівня НС: 

Кабінетом Міністрів України у разі виникнення НС державного рів-

ня – Перший віце – прем‘єр-міністр, віце-прем‘єр-міністр чи керівник одно-

го з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник (за-

ступник); 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською 

та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виник-

нення НС регіонального рівня – перший заступник або один із заступників 

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київ-

ської чи Севастопольської міських державних адміністрацій; 

районною державною адміністрацією у разі виникнення НС місцевого 

рівня – один із заступників голови районної державної адміністрації; 

виконавчим органом міської ради у разі виникнення НС місцевого рі-

вня –  один із заступників міського голови; 

сільською, селищною радою у разі виникнення НС об‘єктового рівня –  

сільський, селищний голова; 

керівником суб‘єкта господарювання у разі виникнення НС відповід-

ного об‘єктового рівня – керівник або один із керівників суб‘єкта господа-

рювання відповідно до затвердженого розподілу обов‘язків. 

Разом з тим, слід зазначити, що у зазначених посадових осіб органів 

виконавчої влади відсутній практичний досвід організації взаємодії між ОУ 

та силами ЦЗ під час ліквідації наслідків НС. На мою думку, виконання обо-

в'язків зазначеного керівника потребує практичних знань. Відповідно до [8] 

на керівника робіт з ліквідації наслідків НС покладені наступні завдання:  

виїжджає на місце виникнення НС та здійснює безпосереднє керівни-

цтво організацією та проведенням робіт у зоні НС; 

створює штаб, призначає начальника штабу та організовує його робо-

ту, дає вказівки та розпорядження щодо проведення АРІНР; 

уточнює завдання суб'єктам, залученим до ліквідації наслідків НС; 

організовує зв'язок з мобільними оперативними групами, утвореними 

в центральних органах виконавчої влади, органах виконавчої влади, які за-

лучаються до реагування на НС; 
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утворює ешелоноване угруповання сил і засобів реагування на НС та 

організовує залучення сил ЦЗ до ліквідації наслідків НС; 

організовує через Штаб з НС виконання заходів; 

організовує взаємодію ОУ і сил ЦЗ, що залучаються до ліквідації нас-

лідків НС; 

організовує з метою першочергового життєзабезпечення постражда-

лих та оперативної ліквідації наслідків НС контроль за виконанням усіх ви-

дів забезпечення під час дій у зоні НС; 

організовує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов'язаних 

із здійсненням заходів безпеки під час проведення АРІНР; 

подає звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації нас-

лідків НС. 

У той самий час, треба зауважити, що посада керівника робіт з лікві-

дації наслідків з НС несе і юридичну відповідальність. Треба завжди дотри-

муватись основних принципів здійснення ЦЗ, а саме: виправданого ризику 

та відповідальності керівників сил ЦЗ за забезпечення безпеки під час про-

ведення АРІНР [3, ст. 7]. 

Наразі навчання зазначених керівників, як окрему категорію слухачів 

державних органів виконавчої влади, постановою КМУ від 28 березня 2018 

року № 230 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань ЦЗ» невиправдано вилучено з навчальної програми функці-

онального навчання. 

Проаналізований мною досвід виконання обов'язків керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС посадовими особами державних органів виконавчої 

влади під час виникнення НС свідчить про серйозні проблеми у підготовці 

зазначеної категорії посадових осіб у сфері ЦЗ. 

Як бачимо, чинний на теперішній час стан нормативно-правової бази 

створює серйозні ризики щодо очікування позитивних результатів під час 

організації ліквідації наслідків НС в цілому та організації взаємодії між ОУ 

та силами ЦЗ зокрема. 

Вважаю, що організація спільних заходів повинна складатися з етапів 

попередньої та оперативної підготовки [2, с. 2]. 

Взаємодія між ОУ та силами ЦЗ, залученими до проведення АРІНР, 

організовується відповідно до взаємоузгоджених планів та організаційно-

розпорядчих документів з питань взаємодії та визначається в рішенні керів-

ника робіт з ліквідації наслідків НС. Для організації взаємодії визначаються 

[8, с. 12]: 

взаємодіючі служби ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

взаємний обмін оперативною інформацією про обставини в зоні НС та 

хід проведення АРІНР; 

завдання та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу сил 
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ЦЗ; 

порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу ко-

жного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного на-

дання допомоги матеріально-технічними та іншими засобами. 

Взаємодію бажано організовувати безпосередньо в районі виконання 

завдання на місцевості, або по карті (схемі). При цьому керівник робіт з лік-

відації наслідків НС деталізує головні питання взаємних дій підрозділів сил 

ЦЗ, конкретизує порядок підтримки взаємодії та відновлення його в ході лі-

квідації наслідків НС. 

До роботи з організації взаємодії залучаються керівники підпорядко-

ваних і доданих підрозділів сил ЦЗ, основні посадові особи Штабу з НС, 

представники служб міста та ін. [10]. Організація і здійснення взаємодії між 

ОУ та силами ЦЗ – це одне з найважливіших завдань для керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, яке передбачає уміння ефективно використовувати 

можливості сил і засобів ЦЗ в різних умовах обставин, уміло узгоджувати 

зусилля всіх залучених до виконання завдань за напрямами, рубежами, ча-

сом та способами їх виконання. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні, за результатами проведеного 

аналізу виявлено невідповідність нормативно-правової бази щодо організа-

ції взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під час ліквідації наслідків НС, яка пот-

ребує доопрацювання. На наш погляд, шляхами вирішення зазначених про-

блем можуть бути такі: 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 

2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчан-

ня керівного складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань ЦЗ», зокрема, включення до переліку катего-

рій, які навчаються, категорію «Керівники робіт з ліквідації наслідків НС»; 

внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

26 грудня 2014 року № 1406 «Положення про штаб з ліквідації наслідків 

НС», зокрема, у перелік оперативно-технічної та звітної документації Штабу 

з НС окремим документом – плану взаємодії; 

розробка типової структури плану взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під 

час ліквідації наслідків НС, який передбачав би наступні розділи:  

перелік взаємодіючих ОУ та сил ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

порядок взаємного обміну оперативною інформацією про обставини в 

зоні НС та хід проведення АРІНР; 

перелік завдань та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу 

сил ЦЗ; 
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порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу 

кожного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

порядок взаємного надання допомоги матеріально-технічними та 

іншими засобами. 
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