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1 березня 1972 року була заснована Міжнародна організація цивільної оборони 

(МОЦО). Серед її основних завдань – обмін досвідом між країнами-учасниками, спільна лік-

відація наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, організація і доставка гу-

манітарної допомоги, сприяння створенню структур цивільного захисту в різних країнах, пі-

дготовка національних кадрів в галузі управління в період надзвичайних ситуацій, пропаган-

да світового досвіду і знань з цивільної оборони. Статус повноправного члена МОЦО мають 

55 країн, спостерігачами є 19 країн, серед яких і Україна. 

У багатьох державах на сьогодні склалася ефективна система цивільного захисту, яка 

організаційно входять до складу органів виконавчої влади. У всіх розвинених країнах для 

вирішення завдань цивільної оборони, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 

створені спеціалізовані державні системи.  

В Італії – це національна служба цивільного захисту у складі Міністерства цивільного 

захисту, в Японії – система захисту від лих на чолі з Центральною радою при прем'єр – міні-

стрі країни, в Чилі – національна система цивільного захисту при Міністерстві внутрішніх 

справ, в Сполучених Штатах – комплексна система надзвичайного управління, очолювана 

Федеральним агентством з управління. 

В світі існують не тільки державні. а й приватні рятувальні служби. Наприклад, прива-

тний рятувальний корпус «Фальк» – найбільша у світі приватна багатофункціональна ряту-

вальна служба, що заснована на засадах акціонерного товариства та діє у Данії, Німеччині та 

Швеції. 

Службу 911 у США займається наданням послуг у сфері цивільного захисту в нормаль-

ний час (такі послуги надають пожежні, рятувальні, медичні служби, а також місцева полі-

ція). Номер екстреної допомоги 911 узвичаївся більшості американців наприкінці 1980-х рр. 

Сьогодні в США до операторів цієї служби надходить 200 мільйонів дзвінків щорічно. Дос-

туп до «служби 911» мають жителі 99 % території США [1, с. 211]. 

У 1937 р. Великобританія стала першою країною, що створила і використала універса-

льний номер для аварійних ситуацій. Ця єдина телефонна система з номером 999 використо-

вувалася поліцією, пожежними та медиками. Інші країни також створили однотипні служби. 

У Бельгії номер – 900, у Данії та Австралії – 000, у Швеції – 80 000, в Японії – 119, Новій Зе-

ландії – 111. У 1959 р. Канада також усвідомила користь від використання одного універса-

льного номера для невідкладної допомоги і почала користуватися британським варіантом – 

999 [1, с. 215]. 
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