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Основні заходи у сфері ЦЗ  
                       

1. Оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

2. Інформування у сфері цивільного захисту 

3. Укриття населення у захисних спорудах цивільного 

захисту 

4. Заходи з евакуації 

5. Інженерний захист територій 

6. Радіаційний і хімічний захист населення і територій 

7. Медичний захист 

8. Біологічний захист населення, тварин і рослин 

9. Психологічний захист населення 

10. Організація навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях 

 



 Організація забезпечення заходів ЦЗ 



Навчальні питання: 

 
1. Порядок фінансування заходів ЦЗ.   

 

   2. Порядок створення і використання       

  матеріальних резервів. 

 

   3. Забезпечення заходів і дій сил ЦЗ. 
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1.Порядок фінансування заходів ЦЗ. 
 

  Стаття 88. Фінансування заходів у сфері ЦЗ 

    Фінансування здійснюється з  державного бюджету 

України,  місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених 

законом.   

     Стаття 89. Використання спеціальних фінансових та 

матеріальних резервів під час ліквідації наслідків НС. 

      1. Матеріальні  резерви для ліквідації наслідків НС 

створюються заздалегідь  з  метою екстреного 

використання їх у разі виникнення НС. 

      2. Зазначені резерви створюються  Ц і М ОВВ. 

      3. Порядок створення і використання матеріальних 

резервів для ліквідації  наслідків НС визначається КМУ. 
 

ЗУ № 1859_04р. "Про правові засади ЦЗ".   



  Стаття 35. Фінансування заходів щодо попередження і 

ліквідації НС та їх наслідків 

 

 Фінансування здійснюється за рахунок коштів: 

        

 державного бюджету ;  

 республіканського  бюджету   АРК ; 

 місцевих бюджетів; 

 установ і організацій незалежно від форм власності і  

господарювання;  

 добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб.  
 

 

ЗУ № 1809_2000 р. "Про  захист  населення  і  

територій  від  НС техногенного та природного 

характеру ".     



Рівень НС Кошти Додаткові кошти за рішенням: 

Об’єктовій Власні кошти СГД   ОВВ, районної ДА, виконкомів МР, на 

території яких виникла НС 

Місцевій Власні кошти СГД +  

резервний фонд 

місцевого бюджету 

ЦОВВ, Ради Міністрів АРК, обласних, 

Київської та Севастопольської МДА, 

міськвиконкомів 

Регіональний Власні кошти  СГД +  

резервний фонд  

місцевого бюджету 

 

Кабінету Міністрів України 

Державний Резервний фонд  

державного Бюджету 

Фінансування заходів ЦЗ 

 Документи на додаткові кошти:   
   клопотання ОВВ; акти обстежень про розміри збитків; кошториси витрат з    

експертними висновками ЦОВВ; висновки регіональних комісій ТЕБ та НС, 

Мінекономіки,  Мінфіну, спеціально уповноважених ЦОВВ (МНС, ...).  

 Проект рішення подає ЦОВВ, відповідальний за ліквідацію НС. 
  

ПКМУ  № 140 від 04.02.99р. “Про Порядок фінансування робіт з 

запобігання і ліквідації НС”. 



Схема 

опрацювання звернень щодо виділення коштів РФДБ 

 

 

 Мін'юст  
 

 

Узгодження переліку 

першочергових робіт та 

їх вартості 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ     РКМУ 

 
Мінекономрозітку і торгівлі 

 Проект РКМУ 

 

 

МНС 
 

 

 

 

Мінфін 
 

 

 

 

Мінрегіонбуд 

та ЖКГ 

 

 Висновок МНС 

Експертний висновок Мінрегіонбуду 

Узгодження проекту, висновок економічної доцільності 
 

Узгодження проекту, висновок правової експертизи 

Звернення 

Протокол  регіональної  комісії  ТЕБ і НС; 

зведений  кошторис; 

інформація про виділення коштів з місцевих РФБ 

Доручення КМУ 

Проект РКМУ 
Відповідь про 

відмову 

Обґгрунтовуючі 

матеріали 

Кошторис 

 

Заявник 

 



  

Порядок використання коштів РФБ 
 

       напрями використання коштів резервного фонду державного та 

місцевого бюджету; 

       процедури виділення коштів; 

       процедури звітування про  використання коштів. 

 

      Резервний фонду бюджету ( РФБ ) формується для здійснення 

непередбачених видатків що не мають постійного характеру і не 

могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. 
 

       РФБ не може перевищувати 1% обсягу видатків загального 

фонду відповідного бюджету 

 

ПКМУ  № 415_02р. "Порядок використання коштів РФБ". 



Державний бюджет за 2004  -  2011 роки 

( млрд. грн. ) 

 

 

Рік 

 

Державний 

бюджет, 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

 фонд 

 

Резервний 

фонд 

бюджету 

 

%  к 

загальне. 

фонду 

2004 64 51,5 12,5 0,30 0,6 

2005 116 80,5 35,5 0,15 0,2 

2006 137 108 29 0,27 0,25 

2007 162 130 32 0,35 0,27 

2008 232 

 

187 45 0,47 0,25 2008 

 

232 

239,6 

187 

193,2 

45 

46,4 

0,47 

2,07 

0,25 

1,07 

2009 239 184 55 1,0 0,54 

2010 306 241 65 1,0 0,42 

2011 322 279 43 1,5 0,54 



Напрями та умови використання коштів РФБ 
 

Кошти РФБ можуть використовуватися на здійснення: 

     а) заходів  з  ліквідації  наслідків  НС техногенного, природного, 

соціально-політичного характеру; 

     б) інших  непередбачених  заходів,  які відповідно до законів 

можуть здійснюватися за  рахунок  коштів  бюджету,  але  не  мають 

постійного  характеру і не могли бути передбачені під час складання 

проекту бюджету. 
 

Кошти, виділені на ліквідацію НС, використовуються для: 

 проведення РІНР з метою усунення безпосередньої загрози життю і 

здоров'ю людей, що виникла внаслідок НС; 

 надання  матеріальної допомоги потерпілим внаслідок НС; 

 розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і 

харчування потерпілих; 

 проведення евакуаційних заходів; 

 забезпечення дій рятувальних підрозділів або організацій, 

залучених до ліквідації НС.  
 

ПКМУ   № 415_02р. “Порядок використання коштів РФБ” 



Надзвичайні ситуації 
1997 –  

2006    
2007 2008  2009 2010 

Всього  4248  368 312 264 254 

Техногенного характеру 2319 196 165 130 130 

Природного характеру 1506 152 126 117 108 

Соціально-політичного 

характеру 
423 20 21 17 16 

Державного рівня 91 8 8 2 5 

Регіонального рівня 302 32 12 29 16 

Місцевого рівня 1389 164 131 109 107 

Об'єктового рівня 2466 164 161 124 126 

Загинуло людей 7073 614 587 356 361 

Постраждало людей 35103 1377 959 1511 753 

Матеріальні збитки (млрд.грн.) 4,5 0,83 4,8 0,5 1.0 



Облік та звітність використання коштів РФБ 
  

 Мета: впорядкування фінансового та МТ забезпечення заходів 

ЦЗ та посилення відповідальності ОВВ за використання коштів РФБ 
 

 Зміст:   порядок клопотання щодо надання державної допомоги 

за рахунок коштів РФБ; 

проведення Мінбудом кошторисної експертизи розрахунків на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів; 

висновків Мінекономіки та Мінфіну щодо економічної 

доцільності та ефективності фінансування витрат за рахунок коштів 

РФБ; 

подання  узгодженого проекту постанови на затвердження КМУ; 

планування та фінансування робіт з ліквідації НС  та їх наслідків; 

облік і звітність про обсяги виконаних робіт. 
 

Спільний наказ МНС, Мінфіну, Мінекономіки, 

Держкомрезерву №217 / 194 / 102 / 174 від 13.08.99 р.  

“Про облік і звітність щодо використання коштів і МТ 

ресурсів для запобігання і ліквідації НС”. 



2. Порядок створення і використання матеріальних резервів.  
 

 Стаття 25. Підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності і господарювання  у сфері ЦЗ: 

       створюють та підтримують матеріальні резерви для 

попередження та ліквідації НС. 

 Стаття 32. Рада міністрів АРК, МОВВ: 

 створюють фінансові та матеріальні резерви для ліквідації НС 

  

 Стаття 36. Створення і використання матеріальних 

резервів для ліквідації наслідків НС. 

      Матеріальні резерви створюються заздалегідь з метою 

екстреного використання їх у разі виникнення НС. 

      Зазначені резерви створюються Ц і МОВВ.   

 

ЗУ №1809_2000р. "Про  захист  населення  і  територій   

від  НС техногенного та природного характеру ". 

     

     



   

 Матеріальними резервами є будівельні матеріали, 

пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та 

інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення 

невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на 

запобігання, ліквідацію НС. 
  

 Номенклатура, обсяги, норми накопичення та місця 

розміщення резервів визначаються і затверджуються 

керівниками відповідних Ц і М ОВВ та підприємств. 
 

 Резерви створюються виходячи з максимальної 

гіпотетичної (прогнозованої) НС, характерної для конкретної 

території, галузі, об'єкта, а також передбаченого обсягу робіт з 

ліквідації її наслідків. 

 

ПКМУ № 308_01р."Порядок створення і використання 

матеріальних  резервів для запобігання та ліквідації НС". 



   Резерви розміщуються на об'єктах, а також на складах і базах 

підприємств за рішенням керівників Ц і МОВВ та підприємств з 

урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон НС.  

  Накопичення резервів здійснюється за встановленими нормами 

та відповідно до річних графіків, затверджених керівниками Ц і 

МОВВ та підприємств.  

  Резерви використовуються тільки для: 

 здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення НС; 

 ліквідації НС та їх наслідків; 

 проведення невідкладних відновних робіт; 

 надання постраждалим від наслідків НС одноразової матеріальної 

допомоги для забезпечення їх життєдіяльності; 

 розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і 

харчування постраждалих . 

  Відповідальність за створення, накопичення, наявність та 

використання резервів покладається на керівників Ц і МОВВ та 

підприємств. 
 

ПКМУ № 308_01р."Порядок створення і використання 

матеріальних  резервів для запобігання та ліквідації НС".  



До складу державного резерву входять: 
 

         мобілізаційний резерв - забезпечення потреб України в 

особливий період ; 
 

         запаси сировинних,   матеріально-технічних   і         

продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб 

держави;  
 

         запаси матеріально-технічних    ресурсів    для     

виконання першочергових  робіт  під  час  ліквідації  наслідків 

надзвичайних ситуацій.   

 

ЗУ № 51_97р. “Про державний матеріальний резерв”. 



 Державний резерв - створює КМУ для проведення робіт з 

ліквідації наслідків НС та надання термінової допомоги постраждалим. 
 

         Оперативний резерв - створює МНС для оперативного 

реагування на НС та надання термінової допомоги постраждалим. 
 

          Відомчий резерв - створюють Мінагрополітики, 

Мінпаливенерго, МОЗ, Мінтрансом, Мінпромполітики,  

Держводгоспом,  Держкомлісгоспом - для запобігання НС  та їх 

ліквідації . 
 

          Регіональний та місцевий резерви - створюють РМ АРК, а 

також  державні адміністрації регіонального та місцевого рівня - для 

запобігання НС та їх ліквідації, надання термінової допомоги  

постраждалим. 
 

         Об'єктовий резерв (запас) - створюють СГД – для запобігання 

НС та ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних робіт.  

 

ПКМУ № 308_01р. "Порядок створення і використання 

матеріальних  резервів для запобігання та ліквідації НС". 



   Створення, утримання та поповнення резервів здійснюється:  
 

оперативного - за рахунок коштів державного бюджету через МНС; 

відомчого - за рахунок коштів державного бюджету через ЦОВВ;  

регіонального та місцевого - за рахунок коштів бюджету АРК і 

місцевих бюджетів; 

об'єктового - за рахунок власних коштів підприємств.  

 

   Створення державного, оперативного і відомчого резервів, 

здійснюється на тендерній основі відповідно до законодавства. 

 

    Створення, утримання та поповнення резервів усіх рівнів може 

здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань 

фізичних і юридичних осіб. 
 

ПКМУ № 308_01р. "Порядок створення і використання 

матеріальних  резервів для запобігання, ліквідації НС”.  



3. Забезпечення заходів і дій сил ЦЗ. 

 Мета забезпечення: 

оперативність та якість проведення РІНР у ході ліквідації НС; 

рятування життя людей та зниження збитків від НС. 
 

 Види забезпечення: 

розвідка ; 

радіаційне  та  хімічне ; 

медичне ; 

життєзабезпечення постраждалих у НС ; 

протипожежне ; 

охорона громадського порядку; 

транспортне  та  шляхове ; 

інженерне ; 

матеріально - технічне ; 

гідрометеорологічне ; 

метрологічне ; 

фінансове . 



HAPPY  END 


