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ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Бабаян Е.В., НУЦЗУ 

НК – Островерх О.О., к.пед.н., доцент, НУЦЗУ 
 
Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарюван-

ня визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяль-
ність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'я-
зків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в 
межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

Суб'єктами господарювання є: 
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного 

кодексу України (у подальшому - ЦК України), державні, комунальні та інші підприєм-
ства, створені відповідно до ЦК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють гос-
подарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Коло завдань та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту 
визначено у частині 1 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України. 

Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання здійснюється 
підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту, які створюються 
(призначаються) керівниками зазначених суб’єктів господарювання з урахуванням та-
ких вимог: 

1) у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного 
захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються підрозділи з пи-
тань цивільного захисту; 

2) у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною 
чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб 
та у суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту, при-
значаються посадові особи з питань цивільного захисту; 

3) у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше 
осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту; 

4) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб признача-
ються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності суб’єкта гос-
подарювання. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють госпо-
дарську діяльність та зареєстровані відповідно до Закону як підприємці, виконують за-
ходи цивільного захисту особисто. 
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