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ПРОБЛЕМАТИКА 





ПРОБЛЕМАТИКА 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ЗАХИСТУ ЇЇ ВІД ПОЖЕЖ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

 ПОТРЕБА — ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА РІВНІ ОТГ 



ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЄЮ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

ДО ОСНОВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ  ПЛАНУЄТЬСЯ ВІДНЕСТИ 

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 



МЕТА РЕФОРМИ 

 ПОТОЧНИЙ СТАН: 

  

 Надання адміністративних та соціальних 
послуг, розміщення різних служб, пожежних 

частин та рятувальних підрозділів, як 
правило, здійснюється у районному центрі 

(містах обласного значення) 

ПЛАНУЄТЬСЯ: 

 

Такі послуги, при необхідності, надаватимуться 
у кожному центрі громади шляхом створення 
відповідних органів управління та сил цивільного 

захисту (місцевих пожежних частин, комунальних 
та добровільних рятувальних формувань) та їх 
належного забезпечення  



підготовлено пропозиції щодо уточненого розподілу повноважень у 

сфері цивільного захисту між суб’єктами місцевого самоврядування 

(громадами, районами, областями), які направлено до Мінрегіону для їх 
розгляду та включення до нової редакції Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОБОЧОЮ ГРУПОЮ ДСНС УКРАЇНИ 



ПОВНОВАЖЕННЯ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ГРОМАДАМ У СФЕРІ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 
(призначення посадової особи)  

з питань організації цивільного захисту  
 

ЗДІЙСНЕННЯ 
навчання населення до дій у НС 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
життєдіяльності постраждалих від НС  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

оповіщення 

та інформування населення  

про загрозу і виникнення НС 

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРИТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ 
в захисних спорудах цивільного 

захисту 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З 
гасіння пожеж 

ліквідації наслідків НС 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 
евакуації населення, майна  

у безпечні райони,їх розміщення та 

життєзабезпечення 



ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

50%  НАСЕЛЕННЯ, У 

ТЕРМІН ДО 3 ХВ 

 

 90%  НАСЕЛЕННЯ, У 

ТЕРМІН ДО 5 ХВ 

 

 

 
здійснити аналіз стану існуючих 

систем оповіщення в тому числі 

централізованих, локальних та 
об’єктових, їх спроможності щодо 
своєчасного оповіщення населення 
територіальної громади; 
 

визначити необхідність відновлення 

або впровадження нових систем 
оповіщення 

 ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ  СТАНДАРТИ, ДО ЯКИХ НЕОБХІДНО ПРИЙТИ 

  

 

 своєчасне оповіщення про 
загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій 

 

  



Підготовка персоналу, 

на який покладаються 

функції з організації 

оповіщення населення  

на НМЦ ЦЗ та БЖД  

КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ОПОВІЩННЯ 

Аналіз стану ТЗ діючих 

систем оповіщення 

(місцеві, спеціальні, 

локальні, об’єктові), що 

функціонують на 

території ОТГ  

Реалізація заходів 

щодо проведення 

модернізації діючих 

або побудови нових 

систем оповіщення на 

території ОТГ  

Планування заходів 

щодо проведення 

модернізації діючих 

або побудови нових 

систем оповіщення 

на території ОТГ  

Проведення заходів 

щодо підтримання 

систем у робочому 

стані  

1 

2 4 

3 5 



рятує ваші життя зберігає оселі та 
інфраструктуру 

заощаджує бюджет 

вашої громади 

об’єднує суспільство 

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 



 3 КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ ВІД ПОЖЕЖ 

ДСНС 

МІСЦЕВІ 

ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНІ 

ПІДРОЗДІЛИ 

ДОБРОВОЛЬЦІ- 

ВОГНЕБОРЦІ 



МІСЦЕВИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ У РІЗНИХ ЦІЛЯХ 



визначити наявний стан 

захисних споруд цивільного 

захисту на території громади 
 

провести розрахунки укриття 

населення в захисних спорудах, 

в тому числі споруд подвійного 
призначення, найпростіших 
укриттів підвальних та інших 
заглиблених приміщень 

ДЛЯ УКРИТТЯ У ФОНДІ ЗАХИСНИХ СПОРУД 

В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ НЕОБХІДНО 



КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗСЦЗ 

Складення (уточнення) переліків ЗСЦЗ, споруд подвійного призначення 

та найпростіших укриттів, що знаходяться на території ОТГ; 

Створення обліків/документального, електронного/ фонду ЗС  

Проведення комплексного обстеження ЗС, встановлення стану їх 

готовності; Визначення ЗС, що не можливо використовувати, технічної 

можливості та економічної доцільності їх відновлення  

• Заведення - журналів обліку ЗС, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів 
• Заведення - паспортів та облікових карток захисних споруд  

 

• Оформлення: актів комплексного обстеження ЗС (на кожну ЗС); акту результатів 
обстеження споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів  

• Узагальнення результатів стану готовності ЗС 
• Підготовка пропозицій щодо подальшого утримання ЗС, які не можливо використовувати  

 
 

-   



КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗСЦЗ 

Визначення потреб фонду ЗСЦЗ з урахуванням фактичного стану  

Прийняття рішень про подальше використання ЗСЦЗ, що непридатні, 

безгосподарних ЗС та у разі зміни балансоутримувача  

• Проведення відповідних розрахунків, визначення потреби фонду ЗСЦЗ 
• Розгляд та затвердження отриманих результатів на засіданні комісії з питань ТЕБ  

 
 

• Створення комісій з питань подальшого використання ЗС, підготовка ними відповідних 
пропозицій  
 
 

-   
 



КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗСЦЗ 

Підготовка матеріалів для виключення з фонду ЗСЦЗ непридатних 

споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів  

• Створення комісій з  визначення стану і списання захисних споруд 
• Складення та затвердження актів про стан захисної споруди  
• Погодження виключення непридатних ЗС  з фонду таких споруд з ДСНС  
• Прийняття рішень щодо виключення з фонду ЗСЦЗ непридатних споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів  
• Створення комісій з  визначення стану і списання захисних споруд 
• Складення та затвердження актів про стан захисної споруди  
 
 
 
 



КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗСЦЗ 

Проведення обстеження приміщень у підвальних та цокольних 

поверхах з метою пристосування їх під ЗСЦЗ  (ПРУ)  

Складення планів приведення ЗСЦЗ у готовність  

• Отримання згоди їх власників на включення зазначених споруд до фонду ЗСЦЗ 
• Складення списків зазначених споруд, затвердження їх комісією ТЕБ та НС 
• Включення зазначених споруд і приміщень до обліків фонду ЗСЦЗ 
 
 

 
 

Прийняття програм розвитку фонду ЗСЦЗ, внесення змін до існуючих 

цільових програм, що діють у сфері ЦЗ та/або соціально-

економічного розвитку ОТГ  



КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗСЦЗ 

Створення формувань з утримання фонду ЗС цивільного захисту  

Підготовка матеріалів для виключення з фонду ЗСЦЗ непридатних 

споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів  

• Організація підготовки персоналу, формувань  
 
 

• Доведення до населення місць розміщення зазначених місць та порядку їх зайняття  
• Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначенням на них місць захисту 

(фонду ЗСЦЗ) із застосуванням ЗМІ, інших ресурсів  
• Розроблення та розміщення на офіційних сайтах органів влади, суб’єктів господарювання 

інтерактивних карт  
 
 
 



провести оцінку впливу на 

безпеку життєдіяльності 
населення наявних хімічно 
небезпечних об’єктів 

визначити зони 

прогнозованого 
(розрахункового) 
забруднення 

організувати забезпечення 

ЗІЗ органів дихання від НХР 
персоналу ХНО та 
непрацюючого населення, 
яке проживає у 
прогнозованих зонах 
хімічного забруднення  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РХБ ЗАХИСТУ НЕОБХІДНО 



 

Оцінка впливу 

радіаційного 

та ХНО на 

безпеку 
життєдіяльності 

населення  
 

КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РХБ ЗАХИСТУ  

Визначення переліку Р та ХНО, які впливають на безпеку життєдіяльності населення громад  

Визначення переліку СГД та кількості населення, які можуть потрапити у зони забруднення  

Розроблення карти можливої РХО в межах території об’єднаних територіальних громад  

Розроблення планів реагування на НС, пов’язані з викидом у довкілля Р та НХР 

Створення 

мережі 

спостереженн

я за РХО на 

території 
громади 

Облік утворених на СГД диспетчерських служб та постів РХС, визначення стану їх оснащення 

Створення РАГ: розроблення положень; укомплектування їх працівниками та майном  

1 

2 



Організація 

забезпечення 

ЗІЗ та 

препаратами 
стабільного 

йоду  

КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РХБ ЗАХИСТУ  

Визначення обсягів забезпечення ЗІЗ та препаратів  стабільного йоду  

Планування закупівлі засобів індивідуального захисту органів дихання  

Подання до Мінрегіону пропозицій щодо субвенції з ДБ на фінансування відповідних заходів  

Визначення 
порядку 

проведення 

СО населення, 

одягу, майна і 
транспорту  

Визначення СГД, які можуть залучатися, за їх згодою, в разі виникнення НС до СО 

Укладання цивільно-правових угод із СГД щодо проведення СО 

3 

4 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКОЗАХОДІВ 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ 
ЕВАКУАЦІЇ  

(РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПКМУ 
30.10.13 № 841)  



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКОЗАХОДІВ 

оцінити обстановку, провести 
розрахунки всебічного 

забезпечення населення, яке 
евакуйовується 

 

створити органи з евакуації 
(комісії з питань евакуації,  
збірні пункти евакуації) 

 

спланувати евакуаційні заходи, 
визначити райони для прийому 

евакуйованого населення 

 

провести підготовку 
персоналу органів з евакуації 

організувати роз’яснювальні 
роботи 



ДЛЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НЕОБХІДНО 

організувати 
просвітницьку 

роботу 

налагодити 
виготовлення 

навчально-наочних 
брошур, буклетів 

та пам'яток 

забезпечити 
постійне 

інформування 

населення 

застосовувати 
соціальну 

рекламу 



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 



2000 
 ЛЮДЕЙ ГИНЕ 

КОЖНОГО РОКУ 
ПІД ЧАС ПОЖЕЖ 

 
 





5МЛРД ГРН 

 У ТАКУ СУМУ 

ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗБИТКИ 

ВІД ПОЖЕЖ ЩОРІЧНО 

 

 



ЗА 2015 РIК УКРАЇНА ОТРИМАЛА ЗНАЧНІ ЗБИТКИ  

ВІД ПОЖЕЖ  

 ПРЯМІ ЗБИТКИ 

 

 

 НЕПРЯМІ ЗБИТКИ 

 

 

1,46 
МЛРД ГРН 

4,2 
МЛРД ГРН 

 Необережне поводження  

 з вогнем 

 Порушення правил пожежної безпеки під 

час експлуатації електроустановок 

 Інше 





НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
 ВТРАЧЕНІ ПОЛЯ ТА ЛІСИ, 

ЗАБРУДНЕНА АТМОСФЕРА 





НАШІ РІШЕННЯ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ДСНС 

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ПОЖЕЖНИХ КОМАНД 

ЗАЛУЧЕННЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ-ВОГНЕБОРЦІВ 





ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 У більшості країн світу пожежною справою В ОСНОВНОМУ 
займаються добровольці 

 

 Для прикладу, в Канаді, разом з  

 професійними пожежними, працює понад  

 127 000 добровольців-вогнеборців, а в Чилі  

 пожежною справою займаються виключно  

 добровольці 

 

 Аналогічна система працює і у європейських країнах: Польщі, Австрії, 

Німеччині та Грузії 

АВСТРАЛІЯ 
ПОЛЬЩА 



СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОЖЕЖНИХ ДО КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ У КРАЇНАХ СВІТУ 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 



20 
 

 МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС 

ПРИБУТТЯ ПОЖЕЖНИХ 

РЯТУВАЛЬНИКІВ НА МІСЦЕ 

ПОДІЇ ДЛЯ НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ 
ПОСТРАЖДАЛИМ   ХВИЛИН 



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ 

  
  

 Реформування пожежно-рятувальних 
підрозділів ДСНС районного рівня, зокрема 
створення руху добровольців-вогнеборців, 
сприятиме зменшенню оперативного часу 

реагування і збільшенню ефективності 

діяльності 
  

 Кількість органів управління районного 

рівня буде відповідати кількості новостворених 

адміністративних районів 

 

 Частина пожежних депо та пожежної 
техніки ДСНС буде передана територіальним 

громадам для організації власної пожежної охоро-

ни, а всі штатні одиниці ДСНС, будуть використані 
для підсилення пожежно-рятувальних підроз-

ділів районного рівня, склад чергових караулів 

буде доукомплекотваний до нормативної чисель-
ності 
 



Бочаниця 

Корозвани 

Федорівка 

Русивель 

Жаврів Майків 

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Підрозділи місцевих 
пожежних команд 

Добровільні пожежні 
команди в межах дії 
місцевих пожежних 
команд 

Пожежно-рятувальні 
підрозділи ДСНС 
 
 
 



ПОЖЕЖНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА 

КОМАНДА 

• врахування наявності на території 
громади підрозділів ДСНС 

• мінімальна чисельність персоналу  

• своєчасний виїзд пожежного 

автомобіля та гасіння пожежі  

• 20 хвилинне прибуття до віддаленого 

населеного пункту 

• підсилення на пожежі добровільними 
пожежними 

ДОБРОВІЛЬНІ  

ПОЖЕЖНІ 

• в кожному населеному пункті 

• проходять відповідну підготовку 

• взаємодіють із підрозділом пожежної 

охорони громади, в зоні дії якого 

розташований населений пункт  

• за викликом прибувають до місця події 

та з прибуттям пожежного підрозділу 
громади спільно здійснюють гасіння 
пожежі 



ЗАЛУЧЕННЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ  

В ГІБРИДНОМУ ПІДХОДІ ДО  

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 



ГІБРИДНА 

СИСТЕМА 

 На місцях створюються професійні пожежні 

команди під керівництвом органів місцевого 

самоврядування. 

 

 Добровольці підписують з місцевим 
самоврядуванням договір про здійснення ними 

добровільної діяльності з пожежогасіння. 

 
 Місцеве самоврядування забезпечує місцеві 

пожежні команди і добровольців необхідною 

технікою, засобами пожежогасіння і захисними 
засобами. 

 

 Місцеве самоврядування може пропонувати 
офіційно зареєстрованим добровільним 
пожежним певні соціальні гарантії. 



ХТО ТАКІ ДОБРОВОЛЬЦІ-ВОГНЕБОРЦІ? 

 лікарі, вчителі, фінансисти, приватні 

підприємці, механіки та ін., які вирішили зробити 

внесок у забезпечення безпеки своєї громади. 

 

 представники небайдужого населення, які 

розуміють, що підтримувати безпеку своїх 
близьких можна не тільки на фронті, а й вдома. 

 

 люди, які готові кинути всі свої справи на час 
виклику, аби врятувати чиєсь життя. 

ЦЕ 



ЧОМУ ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА СПРАВА –  

ЦЕ ЕФЕКТИВНО? 

 Добровольці проходять відбір і спеціальну 
початкову підготовку. Крім того, постійно 
здійснюється підвищення кваліфікації добровольців. 

Як наслідок, добровольці можуть працювати на рівні 
з професійними пожежними. 

 

 Добровольцям не потрібна заробітна плата, 

оскільки вони мають основне місце роботи та 
залучаються тільки за потреби. 

 

 Добровольці можуть підвищити свій статус серед 

громади, здобути повагу, на яку заслуговують. 



ЩО В СЕБЕ ВКЛЮЧАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО? 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З 

РИЗИКОМ 

 Участь у пожежогасінні  

 Допомога при ДТП 

 Надання первинної домедичної 

допомоги при пожежах, ДТП та 

надзвичайних ситуаціях 

 Допомога в евакуації населення при 

виникненні надзвичайних ситуацій 

ПОБІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (НЕ 

РИЗИКОВА) 

 Масово-роз’яснювальна робота 
про важливість діяльності 
добровольців 

 Організація роботи дитячих і 
молодіжних пожежних громадських 
об’єднань 

 Допомога в утриманні матеріальної 
та технічної бази 

 Організація господарської діяльності 
громадських об’єднань, залучення 
додаткових коштів, тощо. 



ВИМОГИ ДО ДОБРОВОЛЬЦІВ 

ДО РИЗИКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 Вік: 21-60 

 Без обмежень по статі 

 Відсутність медичних 

протипоказань до фізичної 

роботи 

ДО НЕ РИЗИКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 Без обмежень по віку 

 Без обмежень по статі 

 Наявність відповідної освіти 
або досвіду роботи – для 

робіт, пов’язаних з 
обслуговуванням техніки. 



ГАРАНТІЇ, ЯКІ МОЖЕ 

ЗАПРОПОНУВАТИ 

МІСЦЕВА ВЛАДА 

ДОБРОВОЛЬЦЯМ  Безкоштовне страхування життя і 

здоров’я (обов’язково для осіб, які 

займаються ризиковою діяльністю) 

 

 Подарунки від громади за особливі 
заслуги, вручення нагород, подяк 

 

 Компенсації роботодавцям 

добровольців за час, протягом якого 
їх працівники були на виклику 



ГАРАНТІЇ, ЯКІ МОЖЕ 

ЗАПРОПОНУВАТИ 

МІСЦЕВА ВЛАДА 

ДОБРОВОЛЬЦЯМ  Розіграші серед пожежних путівок 

(туристичних, в лікувально-оздоровчі 
заклади), матеріальних цінностей, тощо 

 

 У випадку сприяння зі сторони 
підприємців громади видача карток на 

знижки на товари і послуги конкретних 

підприємств 

 

 Організація безкоштовного 

спортивного залу для покращення 

фізичної підготовки добровольців 



ПІДТРИМКА БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДОБРОВОЛЬЦІВ 

 Об’єктивно, пожежі, на щастя, стаються не щодня, тому необхідно підтримувати 

бойову готовність підрозділу, щоб зберегти отримані навички як мінімум на 

тому ж рівні. 
 

 Ми будемо допомагати органам місцевого самоврядування і місцевим пожежним 
командам організовувати навчання для командирів частин, які надалі 

відповідатимуть за організацію перепідготовки як професійних пожежних МПК, 
так і добровольців. 
 

 Крім цього, органи місцевого самоврядування можуть організовувати поїздки 
для добровольців за кордон за різноманітними програмами допомоги та/чи 

обміну досвідом (або запрошувати іноземних пожежних в громаду) для 

підвищення рівня підготовки добровольців. 



ДИТЯЧІ І МОЛОДІЖНІ 

ПОЖЕЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 Організовують для їх членів екскурсії, 

відкриті уроки, тощо 

 

 Проводять конкурси і змагання на 

протипожежну тематику 

 

 Організовують концерти, виставки, 

тощо для популяризації діяльності 
добровольців/збору коштів на їх 
діяльність, тощо 



ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА КОМАНДА С. 
ДЕРЦЕН МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Створена у 2005 році на базі місцевої реформаторської 
Церкви. 

У складі команди - 32 добровольця, 6 одиниць спеціальної 
техніки та 6 мотопомп 

ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА КОМАНДА  

М. БОРИСПІЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Створена у 2014 році на базі громадської організації 

спортивно-патріотичного клубу “Штурм”. 

У складі команди - 14 добровольців, 2 одиниці техніки та 
1 мотопомпа 

ДІЮЧІ ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕЖНІ КОМАНДИ 



РЕФОРМУВАННЯ ДСНС 



СИСТЕМУ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ФОРМУВАНЬ  

ДСНС СКЛАДАТИМУТЬ 

сили державного рівня  

сили регіонального рівня  

сили районного рівня  

 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДСНС РАЙОННОГО РІВНЯ 

 

 

 

 Кількість органів управління 

ДСНС районного рівня буде 

відповідати кількості 
новостворених адміністративних 
районів 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ  

ПІДРОЗДІЛІВ  ДСНС РАЙОННОГО РІВНЯ 

•    гасіння складних пожеж, рятування людей;  

 

•    надання допомоги місцевим органам вади у ліквідації  надзвичайних ситуацій 

природно-техногенного характеру, характерних для району; 

 

•     реагування на небезпечні події, в тому числі при дорожньо-транспортних 

пригодах, на водних об'єктах, хімічних та вибухопожежонебезпечних об'єктах; 

 

•  оперативно-диспетчерське управління всіма видами пожежної охорони та 

аварійно-рятувальними службами на території району   



РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИЛ НА РАЙОННОМУ РІВНІ 

 

 

 

 
Частина пожежних депо та пожежної 
техніки ДСНС буде передана 
територіальним громадам для 
організації власної пожежної охорони, 
а всі штатні одиниці ДСНС, будуть 
використані для підсилення пожежно-
рятувальних підрозділів районного 
рівня, склад чергових караулів буде 
доукомплектований до нормативної 

чисельності 

пожежно-рятувальні частини ДСНС 

пожежні частині громад 



АРФ ДСНС РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

 

•Львів  

 •Чернігів 

 •Ужгород 

 •Луцьк 

 •Рівне 

 
•Чернівці 

 
•Ів.-Франківськ 

 
•Тернопіль  

•Хмельницький 

 
•Житомир 

 •Вінниця 
 

•Черкаси 

 •Одеса 

 
•Херсон 

 
•Миколаїв 

 
•Крапівницький 

 

 •Запоріжжя 

 
•Донецьк 

 

•Луганськ

 •Дніпропетровськ 

 •Харків 

 
•Полтава 

 •Суми 

•Київ 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
•      Сєвєродонецк

 •Маріуполь 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

25 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАГОНІВ ВІД 150 ДО 500 ОСІБ 

Основні завдання: 

  - проведення масштабних аварійно-

рятувальних та інших невідкладних 
робіт у межах регіону; 

  - виконання спеціальних інженерних 

робіт, радіаційного та хімічного 
захисту, гасіння великих пожеж; 

  - піротехнічні роботи та 

гуманітарне розмінування; 

  - проведення водолазно-

рятувальних робіт на водних об’єктах; 

   - зберігання матеріального 

резерву територіального органу 

ДСНС 



АРФ ДСНС ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РІВНЯ 

Центр швидкого реагування  

(м. Ромни): 

     виконання завдань РХБЗ;  

     пошуково-рятувальні та мінно-пошукові роботи із 
застосуванням службових собак; 

     підводне розмінування та водолазно-рятувальні 
роботи; 

     підготовка кінологів та водолазів. 

•Дрогобич  
•Київ 

 

 
 •Ромни  

 

•Жеребкове   

•Ватутіне   

•Ніжин   

•Кривий Ріг 

Навчальний центр  (с. Ватутіне): 

     підготовки кваліфікованих спеціалістів 

робітничих професій для потреб ДСНС; 

     аварійно-рятувального обслуговування 
потенційно небезпечних об’єктів 
метрополітену і метробуду. 

Центр швидкого реагування  

(м. Дрогобич): 

   пошук та рятування туристів та оперативне 

реагування на події в районах гірських 
перевалів та лісово-гірській місцевості 
Карпатського регіону. 

Спеціальний авіаційний загін  

(м. Ніжин): 

   проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, що потребують 
застосування авіаційної техніки. 

База ресурсного забезпечення  

(с. Жеребкове): 

    енерго- і життєзабезпечення постраждалого 

населення в районах виникнення масштабних НС 

    зберігання матеріального резерву ДСНС; 

     проведення інженерно-будівельних, РВР;  

    технічне обслуговування та ремонт техніки. 

Гірничорятувальний загін (Кр. ріг): 

    виконання аварійно-рятувальних робіт на 

підприємствах гірничорудної та нерудної 
промисловості, підземних і техногенно-
небезпечних об'єктах;  

    гасіння складних пожеж, ліквідації наслідків вибухів, 
обвалів і виконанні інших робіт, що потребують 
застосування ІЗЗ та спеціального оснащення. 

СЦШР та гуманітарного розмінування (м. 

Київ): 

     проведення піротехнічних робіт та 

гуманітарного розмінування;  

     виконання завдань РХБЗ. 

Мобільний рятувальний центр  

(м. Київ): 

    проведення аварійно-рятувальних робіт 

підвищеної складності; 

    забезпеченні функціонування мобільного 
госпіталю ДСНС; 

    міжнародні рятувальні та гуманітарні операції у 
складі міжнародних рятувальних сил;  

    доставка гуманітарних вантажів по території 
України та до інших країн. 



ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ  

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  

СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА  

СТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ В 

НОВОСТВОРЕНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 



ДСНС УКРАЇНИ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ ВПРОВАДЖЕНО 

ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СТВОРЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ В НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

Вінницька область 
2 об'єднані територіальні громади 

 
Дніпропетровська область 
15 об'єднаних територіальних громад 

 
Донецька область 
3 об'єднані територіальні громади 

 
Львівська область 
16 об'єднаних територіальних громад 

 
Тернопільська область 
26 об'єднаних територіальних громад 

2 
15 

3 

16 

26 



ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ОТГ) 

надання допомоги щодо створення у 
структурі виконавчих органів ОТГ 
підрозділу з питань цивільного 

захисту (окремої посадової особи) 

надання допомоги щодо створення 
місцевих та добровільних пожежно-

рятувальних формувань 

надання допомоги  у матеріально-
технічному забезпеченні  

утворених пожежно-рятувальних 
формувань 

проведення на базі навчальних 
підрозділів ДСНС навчання 

(перепідготовки) фахівців з питань 
цивільного захисту та працівників 
пожежно-рятувальних формувань 

сприяння у реалізації проектів 
(заходів) щодо інфраструктурного 
розвитку ОТГ у сфері цивільного 

захисту, які фінансувались з 
Державного бюджету (Фонд 

регіонального розвитку, цільова 
субвенція) 

надання методичної допомоги шляхом 
підготовки та випуску посібників,  

порадників, плакатів та іншої 
друкованої продукції 


