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Система цивільного захисту відіграє все більшу роль у забезпеченні 
національної безпеки європейських країн і стає предметом зростаючої уваги у 
рамках міжнародних структур європейської безпеки. Моделі цивільного 
захисту країн ЄС і НАТО різняться між собою, однак мають спільні 
основоположні цілі і принципи – попередження, боротьба з наслідками і 
відновлення після природних і техногенних катастроф незалежно від причин їх 
виникнення з метою захисту невід’ємних прав і свобод громадян, їх власності, 
демократичного устрою держави і ринкових засад економіки.  

Загальнодержавна цільова програма розвитку цивільного захисту на 
2014 рік здійснюватиметься двома етапами. Перший етап передбачає, зокрема, 
розробку й прийняття Кодексу цивільного захисту України та нормативно-
правові актів, спрямованих на створення єдиної системи цивільного захисту, 
уточнення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, удосконалення системи управління 
процесами цивільного захисту і структури сил цивільного захисту (у тому 
числі, шляхом створення сил швидкого реагування), відновлення та 
доукомплектування підрозділів МНС, відновлення діяльності мінімально 
необхідної кількості підрозділів місцевої пожежної охорони, забезпечення 
утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту, 
початок створення „Системи-112”.  

На другому етапі, серед іншого, має бути удосконалена структура єдиної 
системи цивільного захисту; створені сучасні центри управління під час 
надзвичайних ситуацій, сили цивільного захисту швидкого реагування та 
„Система-112”, система моніторингу, прогнозування і запобігання 
надзвичайним ситуаціям, постійно діючі центральні, регіональні та місцеві 
координуючі органи, авіаційні підрозділи, оснащені медичним обладнанням 
для надання невідкладної медичної допомоги; переоснащена Державна служба 
медицини катастроф і Держсанепідемслужба.  

Реалізація рішень РНБОУ щодо розбудови в Україні сучасної системи 
цивільного захисту значною мірою спирається на досвід, отриманий МНС у 
співпраці із структурами НАТО у рамках програми Партнерство заради миру, 
системи особливого партнерства і Плану дій Україна-НАТО. У першу чергу, це 
стосується взаємодії з Головним комітетом з надзвичайного цивільного 
планування (SСЕРС) НАТО, та його робочими органами. Важливу роль 
відіграють також механізми двосторонньої кооперації у сфері цивільного 
захисту з окремими країнами.  


