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ВСТУП

Програму розвитку мережі гірських рятувальників-волонте-
рів Карпатського регіону розроблено у рамках проєкту «SWIFT: 
Карпатська пошуково-рятувальна мережа», що впроваджуєть-
ся громадською організацією “Асоціація гірських провідників 
«Ровінь»”, Івано-Франківським обласним державним центром ту-
ризму і краєзнавства учнівської молодці, Гірським добровільним 
загоном рятування — групою Криницкою ГОПР та громадською 
організацією «Гірський рятувальний центр» за співфінансування 
Європейського Союзу. 

Програма носить рекомендаційний характер, пропонує шля-
хи залучення волонтерів для допомоги рятувальникам під час 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пошуком та порятунком лю-
дей в горах, та проведення превентивних заходів з метою їх запо-
бігання.

В документі проведено аналіз нормативно-правової бази 
у сфері цивільного захисту, порятунку та надзвичайних ситуацій, 
здійснення волонтерської діяльності в Україні; охарактеризовано 
актуальний стан волонтерства в Україні та наведено іноземний 
досвід залучення волонтерів до пошуково-рятувальних робіт.

Програма передбачає формування Карпатської пошуково-ря-
тувальної мережі, як об’єднання організацій громадянського 
суспільства, органів місцевого самоврядування, пошуково-ря-
тувальних служб, адміністрацій природоохоронних територій, 
підприємств та організацій для вирішення пріоритетних завдань, 
пов’язаних з безпекою та порятунком у Карпатському регіоні.

Учасники мережі підписують Меморандум про співпрацю 
у сфері безпеки, яким засвідчують готовність до організації та 
здійснення спільних дій в напрямку покращення стану безпеки 
туристів та місцевих жителів у Карпатському регіоні, розвитку 
співпраці і контактів з питань взаємодопомоги та залучення во-
лонтерів до пошуково-рятувальних операцій. Стратегічні напрям-
ки діяльності мережі, проведення спільних навчань для гірських 
рятувальників, забезпечення обміну інформацією та досвідом 
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у сфері запобігання, реагування на випадки надзвичайних ситуа-
цій визначає Координаційний центр, який формується з партнерів 
проєкту SWIFT та учасників — підписантів Меморандуму про 
співпрацю. 

В Програмі описано підходи щодо формування та функціо-
нування волонтерських команд гірських рятувальників та запро-
поновано механізми і сфери співпраці із Державною Службою 
з питань надзвичайних ситуацій, її регіональними управліннями, 
взаємодії із органами місцевого самоврядування, а також із об’єк-
тами природно-заповідного фонду, туристичних центрів та тери-
торій.

До розробки проєкту документу були залучені юристи, про-
фесійні гірські рятувальники, громадські активісти, представники 
туристичних клубів та організацій, закладів позашкільної освіти, 
адміністрацій природоохоронних об’єктів.
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Розділ І.  
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ 

ГРОМАДСЬКИХ ГІРСЬКИХ 
РЯТУВАЛЬНИКІВ-ВОЛОНТЕРІВ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

1. Нормативно-правові аспекти здійснення 
волонтерської діяльності в Україні.

Законодавство у сфері провадження волонтерської діяльно-
сті в Україні складається з Конституції України, Законів України, 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

При цьому, якщо міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені Законами України, 
застосовуються правила міжнародних договорів.

Базою для формування системи нормативно-правового ре-
гулювання волонтерської діяльності в Україні є наступні між-
народні нормативно-правові акти: Загальна Декларація Прав 
Людини1, Міжнародна Конвенція про права дитини2, Загальна 
Декларація волонтерів3, прийнята 14 вересня 1990 р. у Парижі на 
XI Всесвітній конференції Міжнародної Асоціації добровольчих 

1 Загальна Декларація прав людини. URL: https://old.irs.in.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=82:1&catid=47:un&Itemid=7
4&lang=ru 

2 Міжнародна Конвенція про права дитини. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/995_021#Text 

3 Загальна декларація волонтерів, прийнята на ХІ конгресі Міжнародної 
асоціації волонтерів. Права людини: навч. посіб. — К.: Просвіта, 
2002. — С. 67—80. 
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зусиль, Декларація про волонтерську діяльність1, прийнята у січ-
ні 2001 р. на XVI Всесвітній конференції добровольців, Угода 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами членами2. 

Перша Загальна декларація волонтерів містить універсальне 
розуміння волонтерської діяльності, яка розглядається, як інстру-
мент соціального, економічного, культурного, екологічного роз-
витку. В Декларації підкреслюється, що волонтерство — це до-
бровільний вибір, який відображає особисті погляди і позиції: це 
активна участь громадянина в житті суспільства, що виражаєть-
ся, як правило, у спільній діяльності у межах різного роду асоціа-
цій. Волонтерство сприяє покращенню якості життя, особистому 
процвітанню й поглибленню солідарності, реалізації основних 
потреб на шляху будівництва справедливішого і мирного суспіль-
ства, більш збалансованому економічному і соціальному розвит-
ку, створенню нових робочих місць і професій3. 

У січні 2001 р. у Амстердамі (Нідерланди) Міжнародною ра-
дою директорів Міжнародної Асоціації Волонтерських Зусиль на 
XVI Всесвітній конференції волонтерів прийнята Загальна декла-
рація про волонтерську діяльність. У Декларації закріплені прин-
ципи діяльності: визнання права на волонтерство за всіма чоло-
віками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої раси, віроспові-
дання, фізичних особливостей, відповідного соціального та мате-
ріального стану; повага гідності та культури всіх людей; надання 
допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі 

1 Декларація про волонтерську діяльність URL: https://sites.google.
com/a/kubg.edu.ua/volonterska-dialnist 

2 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами членами URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/984_011#Text 

3 Мазій І. Аналіз міжнародних документів у сфері волонтерсько-
го руху. — Державне управління. — 2018. № 1. URL: http://www.
investplan.com.ua/pdf/8_2018/25.pdf 
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партнерства та братерства; визнання рівної важливості особистих 
і колективних потреб, сприяння їх колективному забезпеченню; 
перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і на-
вичок, удосконалення здібностей, стимулюючи при цьому ініціа-
тиву та творчість людей, надаючи кожному можливість бути тво-
рцем, а не користувачем, спостерігачем1. 

У резолюції Генеральної асамблеї ООН волонтерство визна-
чається як «традиційні форми взаємодопомоги та самодопомо-
ги, офіційне надання послуг та інші форми громадської участі 
в економічному та соціальному розвитку, що приносять користь 
суспільству загалом, громадам і самим добровольцям»2. 

Обов’язковою до виконання нашою державою є норми Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співто’ вариством з атомної енергії і їх-
німи державами’членами, з іншої сторони, що була підписана 
21 березня 2014 р. Зокрема у ст. 434 передбачено, що сторони до-
мовилися заохочувати поглиблення співробітництва та обмін до-
свідом в галузі молодіжної політики та неформальної освіти для 
молоді, що спрямовано на сприянню молоді в отриманні знань, 
навичок та професійних умінь поза освітньою системою, зокрема 
волонтерство, та визнання цінності такого досвіду3. 

Пріоритетною для України є ухвалена Радою Європи 
11 травня 2000 р. Конвенція про сприяння транснаціональній 
довгостроковій волонтерській службі молоді. Конвенція сприяє 

1 Всеобщая декларация добровольчества / XVI Всемирная конференция 
добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий 
(IAVE), Амстердам, январь, 2001. URL : http://www.kdobru.ru/materials/

2 General Assembly Resolution 56 / 38.10 January 2002. Р. 3. URL : https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/119520443_UN%20
Volunteers%20POST-2015%20Brief%20-%20Social%20Inclusion%20
and%20Volunteerism%20WEB.pdf 

3 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами членами URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/984_011#Text 
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тому, щоб волонтерський рух України інтегрував в загальноєвро-
пейський волонтерський рух. Національною стратегією сприян-
ня розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 
рр. затвердженою Указом Президента України від 26 лютого 2016 
р. № 68/2016 передбачено стимулювання волонтерської діяль-
ності, у тому числі опрацювання питання щодо участі України 
в Європейській конвенції про довгострокову волонтерську 
 службу1. 

Основними нормативно-правовими актами у сфері прова-
дження волонтерської діяльності в Україні є:

1. Конституція України: Закон України в редакції від 
01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254

2. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квіт. 
2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 

3. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон 
України від 06 лист. 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5073-17

4. Про громадські об’єднання: Закон України в редакції від 
28.04.2020р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

5. Кодекс цивільного захисту України в редакції від 
02.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

6. Про затвердження Положення про єдину державну систе-
му цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 
09 січня 2014р. №11 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-
2014-%D0%BF#n10

7. Про затвердження Порядку надання волонтерської до-
помоги за окремими напрямами волонтерської діяльності: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 556 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2015-%D0%BF 

8. Податковий кодекс України від 02 груд. 2010 р. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275517

1 Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ 
Президент України від 26 січ. 2016 р. № 68/2016. URL:https://www.
president.gov.ua/documents/682016-19805 
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9. Цивільний кодекс України: Закон України в Редакції від 
23.05.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

10. Про страхування: Закон України в редакції від 28.04.2020 
р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96

11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: 
Закон України в редакції від 13.02.2020 URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/3773-17 

Закон України “Про волонтерську діяльність” (далі — 
Закон)1 є центральним нормативним актом, який регулює від-
носини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності 
в Україні. 

Законодавство визначає систему понять щодо волонтерської 
діяльності, учасників такої діяльності, напрями її провадження, 
а також зміст та порядок надання волонтерської допомоги. 

Волонтерська діяльність — добровільна, соціально спря-
мована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами 
шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська діяль-
ність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, 
добровільності, безоплатності, неприбутковості. 

Волонтерська допомога — роботи та послуги, що безоплатно 
виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є 
формою благодійної діяльності. 

Благодійна діяльність — добровільна особиста та/або май-
нова допомога для досягнення визначених законом цілей, що не 
передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати 
будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або 
за дорученням бенефіціара. 

Волонтер — фізична особа, яка добровільно здійснює соці-
ально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання во-
лонтерської допомоги. 

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

1 Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квіт. 2011 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 
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підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здій-
снюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлюва-
чів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. 
При цьому, особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати 
волонтерську допомогу Збройним Силам України, іншим вій-
ськовим формуванням, правоохоронним органам, органам дер-
жавної влади під час дії особливого періоду, правових режимів 
надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної 
операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, сприяти уповно-
важеному органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засу-
дженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи, а та-
кож у медичних закладах. 

Волонтери надають волонтерську допомогу на базі органі-
зації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на 
підставі договору про провадження волонтерської діяльності, 
укладеного з такою організацією чи установою, або без такого 
договору. 

Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу інди-
відуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів 
волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з орга-
нізаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волон-
терів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу ін-
дивідуально при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного або природного характер, а також допомогу Збройним 
Силам України, іншим військовим формуванням, правоохорон-
ним органам, органам державної влади під час дії особливого 
періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях.

Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтер-
ську діяльність через організації та установи, що залучають до 
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своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності — 
Міністерства соціальної політики. 

Станом на 13.06.2020 р. на сайті Міністерства соціальної по-
літики розміщено інформацію про 487 організацій та установ, що 
залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема іноземців та 
осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності 
на території України.

Для організацій, які залучають до волонтерської діяльності 
іноземців та осіб без громадянства, у ч. 6 та ч. 7 ст. 5 Закону пе-
редбачені додаткові обов’язки, а саме:

— протягом п’яти робочих днів із моменту такого залучення 
письмово проінформувати про це Міністерство соціальної полі-
тики України;

— у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства 
провадження волонтерської діяльності протягом п’яти робочих 
днів повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції1.

З огляду на поширення волонтерського руху та залучення до 
нього широкого кола осіб, здійснено класифікацію волонтерських 
груп за багатьма критеріями2. 

Класифікаційна 
ознака Тип волонтера

За віком

Діти
Підлітки
Молодь
Люди зрілого віку
Люди похилого віку

1 Державна міграційна служба URL:https://dmsu.gov.ua/ 
2 Т. Лях. Підходи до класифікації волонтерських груп. — Соціальна ро-

бота в Україні: теорія і практика. — 2018. № 1. URL: http://elibrary.
kubg.edu.ua/id/eprint/1208/1/T_LYAKH_PDKVG_KSP&KO_IPSP.pdf 
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За ступенем профе-
сіоналізму у галузі, 
в якій здійснювати-
меться волонтерська 
діяльність

Професіонали
Непрофесіонали

За тривалістю волон-
терської діяльності

Волонтери, які працюють тривалий промі-
жок часу (понад 6 місяців)
Волонтери, які працюють короткий про-
міжок часу (разові акції, менше 6 місяців, 
сезонно)

За соціальною рол-
лю, соціальним ста-
тусом

Учні
Студенти
Безробітні
Батьки
Сім’ї
Пенсіонери
Особи, які обрали волонтерську діяльність 
як альтернативу вироку

За ступенем мобіль-
ності

Мобільні
З обмеженою мобільністю
Немобільні

За приналежністю до 
певного типу органі-
зації, установи

Корпоративні волонтери
Волонтери громадських об’єднань
Волонтери благодійних організацій
Волонтери державних організацій (соціаль-
них установ)
Волонтери релігійних організацій
Волонтери ініціативних груп мешканців те-
риторіальних громад

За попереднім досві-
дом волонтерування

Без досвіду
Із незначним досвідом (разові акції, участь 
у короткотривалих масових заходах тощо)
Із достатнім досвідом (участь у довготрива-
лих волонтерських програмах, ініціативах, 
досвід попередньої підготовки до волонтер-
ської роботи тощо)
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За складом волонтер-
ської групи

Змішаний, представлений представниками 
різних типів волонтерів
Однотипний, представлений волонтерами 
одного типу (групи студентів-волонтерів, 
пенсіонерів-волонтерів тощо)

Волонтери провадять свою діяльність, керуючись комплек-
сом прав та обов’язків, визначених Законом. 

Волонтер має право на:
— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зо-

крема, отримання достовірної, точної та повної інформації про 
порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забез-
печення спеціальними засобами захисту, спорядженням та облад-
нанням;

— зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до 
навчально-виробничої практики в разі її проходження за напря-
мом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою на-
вчального закладу;

— відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волон-
терської діяльності, передбачених Законом;

— інші права, передбачені договором про провадження во-
лонтерської діяльності та законодавством.

Волонтер зобов’язаний:
— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані 

з провадженням волонтерської діяльності;
— у випадках, визначених законодавством, проходити ме-

дичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
— у разі необхідності проходити подальшу підготовку (пере-

підготовку);
— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплину-

ти на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої 
провадиться волонтерська діяльність;

— дотримуватися правового режиму інформації з обмеже-
ним доступом;

— у разі укладення договору про провадження волонтер-
ської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініці-
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ативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо 
це передбачено договором;

— відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок 
здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Отримувачі волонтерської допомоги — фізичні та юридичні 
особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку 
допомогу. Неприбуткова організація (непідприємницька органі-
зація, некомерційна організація), скорочено НПО — юридична 
особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його 
наступного розподілу між учасниками цієї організації 1. 

Положення Податкового Кодексу України 2 встановлюють, 
що до неприбуткових організацій можуть бути віднесені громад-
ські об’єднання та благодійні організації.

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фі-
зичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійс-
нення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших ін-
тересів.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою 
утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація — це громадське об’єднання, засно-
вниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновника-
ми якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасни-
ками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні 
особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі ста-
тусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єд-

1 Неприбуткова організація // Юридична енциклопедія: [у 6 т.]/ ред. 
кол.Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]—К.:Українська енциклопе-
дія ім. М. П. Бажана, 2002.— Т.4: Н—П.— 720 с.— ISBN 966-7492-04-
4. 

2 Податковий кодекс України від 02.12.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/275517
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нання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товари-
ством, основною метою якого не є одержання прибутку1.

Благодійна організація — юридична особа приватного права, 
установчі документи якої визначають благодійну діяльність в од-
ній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету 
її діяльності2. 

Організації та установи, які є неприбутковими, можуть бути 
не тільки отримувачами волонтерської допомоги, а й також залу-
чати волонтерів до своєї діяльності.

В процесі своєї діяльності із залученням волонтерів, непри-
буткові організації володіють комплексом прав та обов’язків, ви-
значених законом.

Зокрема, мають право:
— провадити діяльність із укладенням договору про прова-

дження волонтерської діяльності з волонтером або без такого до-
говору у порядку, визначеному Законом;

— отримувати кошти та інше майно для здійснення волон-
терської діяльності;

— самостійно визначати напрями здійснення волонтерської 
діяльності;

— видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх осо-
бу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

— відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з надан-
ням ними волонтерської допомоги, передбачені Законом;

З цього приводу Закон містить чіткі вказівки. А саме: волон-
терам для провадження волонтерської діяльності можуть бути 
відшкодовані витрати на відрядження на території України та за 
кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, вста-
новлених для державних службовців і працівників підприємств, 
установ та організацій, що повністю або частково утримуються 
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Відшкодування та-

1 Про громадські об’єднання : Закон України в редакції від 28.04.2020. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

2 Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 
06.11.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
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ких витрат може здійснюватися за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів — у разі укладення з ними договору про на-
дання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або уста-
нови, організації, з якою волонтер уклав договір про проваджен-
ня волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фі-
нансування, не заборонених законодавством.

Крім вказаного, волонтеру можуть бути відшкодовані під-
тверджені документами: витрати на проїзд (включаючи переве-
зення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; ви-
трати на отримання візи; витрати на харчування, коли волонтер-
ська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на прожи-
вання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту 
для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 
8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер 
здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходжен-
ня волонтерської організації; витрати на проведення медичного 
огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, 
безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону відшко-
дування зазначених витрат не є доходом волонтера та не є базою 
для оподаткування податком на доходи фізичної особи й єдиним 
соціальним внеском. 

— страхувати життя і здоров’я волонтерів на період про-
вадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону 
України «Про страхування»1;

— запрошувати іноземців та осіб без громадянства для про-
вадження волонтерської діяльності на території України, направ-
ляти громадян України за кордон для провадження волонтерської 
діяльності;

— набувати інші права, передбачені законом.
Організації та установи, які залучають волонтерів до своєї 

діяльності, наділені обов’язками:

1 Про страхування: Закон України в редакції від 28.04.2020 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96
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— забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя 
і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

— здійснювати підготовку волонтерів;
— надавати волонтерам достовірну, точну та повну інфор-

мацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської 
діяльності;

— забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосуєть-
ся здійснення волонтерської діяльності організаціями та устано-
вами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

При невиконання визначених законом обов’язків та при по-
рушенні прав волонтерів чи третіх осіб, організації та установи, 
що залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідаль-
ність відповідно до законодавства. 

Фінансування забезпечення волонтерської діяльності здійс-
нюється відповідно до чинного законодавства. Організації та 
установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, самостій-
но визначають напрями використання залучених на забезпечення 
волонтерської діяльності коштів та іншого майна, крім випадків 
цільового надання коштів та іншого майна фізичними чи юри-
дичними особами для здійснення конкретного виду волонтер-
ської допомоги. Витрати на забезпечення волонтерської діяльно-
сті формуються відповідно до законодавства

Державну політику у сфері волонтерської діяльності в Укра-
їні здійснює Кабінет Міністрів України1, центральний орган ви-
конавчої влади — Міністерство соціальної політики2, інші орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування в межах 
своїх повноважень, визначених законом.

Кабінет Міністрів України:
— забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері 

волонтерської діяльності;
— розробляє державні цільові програми у сфері волонтер-

ської діяльності;

1 Кабінет Міністрів України URL: https://www.kmu.gov.ua/ 
2 Міністерство соціальної політики URL: https://www.msp.gov.ua/

timeline/Volonterstvo.html 
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— спрямовує і координує роботу центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтер-
ської діяльності, та інших органів виконавчої влади щодо реалі-
зації державної політики та державних цільових програм у сфері 
волонтерської діяльності.

— забезпечує реалізацію державної політики у сфері волон-
терської діяльності;

Міністерство соціальної політики відповідно до норм Закону 
України “Про волонтерську діяльність”, як центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волон-
терської діяльності, виконує низку повноважень: 

— вживає інших заходів для розвитку та популяризації во-
лонтерської діяльності;

— сприяє поширенню інформації про волонтерську діяль-
ність;

— сприяє громадським об’єднанням та благодійним органі-
заціям у їхній діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської 
діяльності;

— поширює інформацію про стан реалізації галузевих та ре-
гіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяль-
ності;

— оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про 
організації та установи, що залучають до своєї діяльності во-
лонтерів, зокрема, інформацію про організації та установи, що 
залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження 
волонтерської діяльності на території України, протягом трьох 
робочих днів з дня отримання відповідної інформації;

— сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з пи-
тань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику 
роботи у цій сфері. 

Волонтерська діяльність в Україні здійснюється за такими 
напрямами:

— надання волонтерської допомоги з метою підтримки ма-
лозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпри-
тульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
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— здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, 
одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через 
свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують під-
тримки та допомоги;

— надання допомоги громадянам, які постраждали внаслі-
док надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, 
дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєн-
ного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, у результаті соціальних конфліктів, не-
щасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутріш-
ньо переміщеним особам;

— надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 
вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

— проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишньо-
го природного середовища, збереженням культурної спадщини, 
історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, 
місць поховання;

— сприяння проведенню заходів національного та міжнарод-
ного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, 
культурних та інших видовищних і громадських заходів;

— надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

— надання волонтерської допомоги Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, правоохоронним ор-
ганам, органам державної влади під час дії особливого періоду, 
правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

— сприяння уповноваженому органу з питань пробації 
у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соці-
ально-виховної роботи;

— надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, 
не забороненими законодавством.
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Взаємні права й обов’язки волонтерів і організацій, які залу-
чають їх до своєї діяльності, відображаються при укладанні дого-
ворів про провадження волонтерської діяльності та про надання 
волонтерської допомоги, які не слід плутати.

1. Договір про провадження волонтерської діяльності укла-
дається обов’язково:

— у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, 
визначеними абз. 7 (надання волонтерської допомоги для лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або при-
родного характеру) і абз. 8 (надання волонтерської допомоги 
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, 
правоохоронним органам, органам державної влади під час дії 
особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєн-
ного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях ) ч. 3 ст. 1 Закону, в порядку, визначено-
му КМУ;

— за бажанням волонтера або його законного представника, 
якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

За договором про провадження волонтерської діяльності, 
який має укладатися в письмовій формі:

— одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням дру-
гої сторони (організації, що залучає до своєї діяльності волонте-
рів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її от-
римувачам протягом установленого в договорі строку;

— зазначена організація зобов’язується забезпечити волон-
теру можливості для здійснення волонтерської діяльності.

За вимогою Закону договір про провадження волонтерської 
діяльності має містити:

— опис волонтерської діяльності (завдання);
— період провадження волонтерської діяльності;
— права та обов’язки сторін;
— відповідальність за заподіяння збитків;
— умови розірвання договору.
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У договорі може бути визначено порядок відшкодування во-
лон теру витрат, пов’язаних із виконанням договору. Договір про 
провадження волонтерської діяльності може укладатися самостій-
но лише з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років, 
можуть укладати дого вори за письмової згоди батьків (усиновлю-
вачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника. 

2. Договір про надання волонтерської допомоги, укладається 
в порядку, визначеному у ст. 10 Закону, де зазначається, що дого-
вір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій 
формі в обов’язковому порядку за бажанням отримувача волон-
терської допомоги. Цей договір має містити:

— опис волонтерської допомоги (завдання);
— період провадження волонтерської допомоги;
— права та обов’язки сторін;
— відповідальність за заподіяння збитків.
Отже, залучати волонтерів для виконання певної роботи, 

а також укладати договори про провадження волонтерської ді-
яльності, можуть лише організації з відповідним статусом. Якщо 
ж організація не має такого статусу, але хоче залучити до роботи 
певних осіб за їхнім бажанням (згодою) на безоплатній основі, 
вона може укласти з ними договір про надання послуг на безоп-
латній основі. Про таку можливість, зокрема, йдеться (прямо або 
опосередковано) у:

— ст. 901 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), де вка-
зано, що за договором про надання послуг одна сторона (вико-
навець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) 
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії 
або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оп-
латити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 
договором;

— ст. 904 ЦК, де зазначається, що за договором про безоп-
латне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати вико-
навцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

— ст. 906 ЦК, де визначено, що збитки, завдані невиконан-
ням або неналежним виконанням договору про безоплатне надан-
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ня послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що 
не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встанов-
лений договором1. 

2. Нормативно-правова база у сфері порятунку та 
надзвичайних ситуацій в Україні

ПОНЯТТЯ, ВИДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Базовим комплексним нормативно-правовим актом у сфері 

порятунку та надзвичайних ситуацій в Україні є Кодекс цивіль-
ного захисту України від 02.10.2012. Цей Кодекс регулює відно-
сини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишньо-
го природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 
реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи 
цивільного захисту, та визначає повноваження органів держав-
ної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності.

Цивільний захист є функцію держави, спрямованою на за-
хист населення, територій, навколишнього природного середо-
вища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги по-
страждалим у мирний час та в особливий період.

Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичайну 
ситуацію як обстановку на окремій території чи суб’єкті госпо-
дарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується по-
рушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричи-
нена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемі-
єю, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або 

1 Консультант кадровика. Перша кадрова газета. Видається з підтримки 
Міністерства соціальної політики України. URL: https://kadrhelp.com.
ua/yak-oformlyuyutsya-vidnosyny-z-volonteramy 
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іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до 
виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кіль-
кості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 
збитків, а також до неможливості проживання населення на такій 
території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності 
(п.24 ч. 1 ст 2. Кодексу цивільного захисту України)1.

Небезпечною подією визнається подія, у тому числі ката-
строфа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфі-
тотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або здо-
ров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збит-
ків.

Постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації техноген-
ного або природного характеру є особи, здоров’ю яких заподіяна 
шкода внаслідок надзвичайної ситуації;

Катастрофа — велика за масштабами аварія чи інша подія, 
що призводить до тяжких наслідків (п.19 ч. 1 ст. 2 Кодексу ци-
вільного захисту України).

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що 
спричинила ураження, травмування населення або створює на 
окремій території чи території суб’єкта господарювання загро-
зу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування 
будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 
виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднор-
мативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкід-
ливий вплив на навколишнє природне середовище (п.4 ч. 1 ст. 2 
Кодексу цивільного захисту України).

Пожежа — неконтрольований процес знищування або по-
шкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, 
небезпечні для істот та навколишнього природного середовища 
(п.32 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Стихійне лихо — природне явище, що діє з великою руй-
нівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбу-

1 Кодекс цивільного захисту України: Закон, Кодекс від 02.10.2012 
№ 5403-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n194
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вається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає 
матеріальних збитків (п.42 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту 
України).

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби серед 
населення відповідної території за короткий проміжок часу (п.8 ч. 
1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Епізоотія — широке поширення заразної хвороби тварин за 
короткий проміжок часу, що значно перевищує звичайний рівень 
захворюваності на цю хворобу на відповідній території (п.9 ч. 1 
ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Епіфітотія — широке поширення на території однієї або 
кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хворо-
би рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворювано-
сті на цю хворобу на відповідній території (п.10 ч. 1 ст. 2 Кодексу 
цивільного захисту України).

Надзвичайні ситуації класифікуються за характером похо-
дження, ступенем поширення, розміром людських втрат та мате-
ріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумо-
вити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, 
визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 1) техногенного 
характеру; 2) природного характеру; 3) соціальні; 4) воєнні.

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій визначені на-
казом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 06.08.2018 
№ 658.1 У якому стисло викладено 154 ознаки (ситуації, випад-
ки, події, пригоди, аварії, явища) надзвичайних ситуацій: з них 78 
ознак надзвичайних ситуації техногенного характеру, 51 ознака 
надзвичайних ситуації природного характеру і 25 ознак надзви-
чайних ситуацій соціального характеру. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією на-
слідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних 

1 Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій: 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 № 658 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18#n14 
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для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 
1) державний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру за їх рівнями здійснюється для забезпечення 
організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення 
питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх 
наслідків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 
р. № 368 затверджено Порядок класифікації надзвичайних ситуа-
цій техногенного та природного характеру за їх рівнями1. У якому 
встановлені наступні критерії цієї класифікації: 1) територіальне 
поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необ-
хідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 2) кількість 
людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було 
порушено внаслідок надзвичайної ситуації; 3) розмір заподіяних 
(очікуваних) збитків.

Державного рівня визнається надзвичайна ситуація: 1) яка 
поширилась або може поширитися на територію інших дер-
жав; 2) яка поширилась на територію двох чи більше регіонів 
України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та 
Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні 
ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але 
не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих 
бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за територі-
альним поширенням); 3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб 
або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб (постраждалі — 
особи, життю або здоров’ю яких було заподіяно шкоду внаслідок 
надзвичайної ситуації), чи було порушено нормальні умови жит-
тєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 
доби); 4) внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало 

1 Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 https://www.kmu.gov.
ua/npas/5390215
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понад 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяль-
ності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), 
а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку), 
спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. міні-
мальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуації) за-
робітної плати; 5) збитки від якої перевищили 150 тис. мінімаль-
них розмірів заробітної плати; 6) яка в інших випадках, передба-
чених актами законодавства, за своїми ознаками визнається як 
надзвичайна ситуація державного рівня.

Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація: 1) яка 
поширилась на територію двох чи більше районів (міст облас-
ного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її 
ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що 
перевищують можливості цих районів, але не менш як 1 відсо-
ток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна 
ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням); 2) 
яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої по-
страждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови 
життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш 
як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів 
заробітної плати; 3) збитки від якої перевищили 15 тис. мінімаль-
них розмірів заробітної плати.

Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація: 1) яка 
вийшла за межі територій потенційно небезпечного об’єкта, за-
грожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спо-
рудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси 
в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небез-
печного об’єкта; 2) внаслідок якої загинуло 1 — 2 особи або по-
страждало від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови 
життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як 
на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів за-
робітної плати; 3) збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних 
розмірів заробітної плати.

Об’єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не 
підпадає під названі вище визначення.
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Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території 
кількох адміністративно-територіальних одиниць, до державного 
та регіонального рівня за територіальним поширенням або за су-
марними показниками її наслідків не є підставою для віднесення 
надзвичайної ситуації до державного або регіонального рівня ок-
ремо для кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць. 

Відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 
р. № 368, остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації 
приймає спеціально уповноважений центральний орган вико-
навчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру, за погодженням у разі потре-
би із заінтересованими міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади, а також з урахуванням експертного 
висновку (у разі його надання) регіональної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо рів-
ня надзвичайної ситуації. Остаточне рішення (експертний висно-
вок — у разі його надання) спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади, до компетенції якого належить ви-
рішення питань захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, про віднесення 
небезпечної події до надзвичайної ситуації, її класифікацію та ви-
значення рівня вважається підставою для здійснення інших захо-
дів щодо реагування на надзвичайну ситуацію. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» 
від 9.10.2013р. №7381 облік надзвичайних ситуацій в Україні ве-
дуть Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її те-
риторіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміні-

1 Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 9.10.2013р. №738 https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
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страції, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарю-
вання незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Обліку підлягають надзвичайні ситуації, що виникли на те-
риторії України, у тому числі ті, коли постраждалими є грома-
дяни, іноземці, особи без громадянства та коли заподіяна шкода 
майну інших держав.

Надзвичайна ситуація, яка поширилася на територію кіль-
кох адміністративно-територіальних одиниць, підлягає обліку 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій як одна 
надзвичайна ситуація, при цьому облік такої надзвичайної си-
туації у відповідних адміністративно-територіальних одиницях 
здійснюється окремо для кожної з них.

Облік надзвичайних ситуацій ведеться з метою отримання 
об’єктивних даних для оцінки стану техногенної і природної без-
пеки на території держави, її регіонів, населених пунктів та на 
об’єктах, проведення аналізу причин та умов виникнення надзви-
чайних ситуацій, їх прогнозування, розроблення запобіжних захо-
дів 

Пожежі обліковуються згідно з Порядком обліку пожеж та їх 
наслідків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.12.2003 р. № 2030.1

ПОНЯТТЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Цивільний захист забезпечується суб’єктами, уповноважени-
ми захищати населення, території, навколишнє природне середо-
вище і майно.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивіль-
ного захисту здійснюється єдиною державною системою цивіль-
ного захисту. Основною метою функціонування єдиної державної 
системи цивільного захисту є забезпечення реалізації державної 

1 Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків: постанова 
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF
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політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий 
період

До основними завдань єдиної державної системи цивільного 
захисту відноситься:

1) забезпечення готовності міністерств та інших централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямова-
них на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій;

3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виник-
нення надзвичайної ситуації;

4) виконання державних цільових програм, спрямованих 
на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого 
функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення 
можливих матеріальних втрат;

5) опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видан-
ня інформаційних матеріалів з питань захисту населення і тери-
торій від наслідків надзвичайних ситуацій;

6) прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків 
надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби 
в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

7) створення, раціональне збереження і використання резер-
ву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобі-
гання і реагування на надзвичайні ситуації;

8) оповіщення населення про загрозу та виникнення надзви-
чайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фак-
тичну обстановку і вжиті заходи;

9) захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуа-
цій;

10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація 
життєзабезпечення постраждалого населення;

11) пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій 
у разі їх виникнення;
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12) здійснення заходів щодо соціального захисту постражда-
лого населення;

13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту насе-
лення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи 
їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуа-
цій;

14) а також інші завдання визначені законодавством України.

Основними принципами здійснення цивільного захисту є:
1) гарантування та забезпечення державою конституційних 

прав громадян на захист життя, здоров’я та власності;
2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного 

захисту;
3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя 

та збереження здоров’я громадян;
4) максимально можливого, економічно обґрунтованого 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядко-

ваності, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб;

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення 
публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обме-
жень, встановлених законом;

7) добровільності — у разі залучення громадян до здійснен-
ня заходів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього 
життя і здоров’я;

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог зако-
нодавства з питань цивільного захисту;

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил 
цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Єдина державна система цивільного захисту — сукупність 
органів управління, сил і засобів центральних та місцевих ор-
ганів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організа-
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цій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері ци-
вільного захисту 

Органами управління цивільного захисту є органи виконав-
чої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі 
органи рад та їх структурні підрозділи, призначені для безпосе-
реднього керівництва діяльністю у сфері цивільного захисту від-
повідно до компетенції.

Сили цивільного захисту — це аварійно-рятувальні форму-
вання, спеціалізовані служби та інші формування цивільного за-
хисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (п.38 ч. 1 
ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Засобами цивільного захисту є протипожежна, аварійно-ря-
тувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, 
прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські 
засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які при-
значені та використовуються під час виконання завдань цивіль-
ного захисту (п.13 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Керівництво єдиною державною системою цивільного за-
хисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє керів-
ництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту 
здійснює ДСНС.

Питання здійснення заходів цивільного захисту в державі, 
визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, пла-
нування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, 
порядок виконання нею завдань та організації взаємодії врегульо-
вані Положенням про єдину державну систему цивільного захи-
сту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 
січня 2014 р. № 11.1

Єдина державна система цивільного захисту складається 
з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та 
їх ланок.

1 Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільно-
го захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. 
№ 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#n10
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Функціональні підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту створюються у відповідних сферах суспільного 
життя центральними органами виконавчої влади з метою захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час 
та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих 
їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації. До складу функціональних підсистем 
входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільно-
го захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують 
завдання цивільного захисту.

До центральних органів виконавчої влади, що створю-
ють функціональні підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту відносяться: Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвит-
ку громад та територій України, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство юс-
тиції України, Державна служба України з надзвичайних ситуа-
цій, Державна інспекція ядерного регулювання України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної під-
системи єдиної державної системи цивільного захисту здійсню-
ється керівником органу чи суб’єкта господарювання, що створив 
таку підсистему. Зокрема, Державною службою України з над-
звичайних ситуацій здійснюється керівництво підсистемою реа-
гування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятуваль-
них та інших невідкладних робіт.

Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивіль-
ного захисту створюються в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, мм. Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мир-
ний час та в особливий період у відповідному регіоні.

Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсис-
теми, її ланок здійснюється посадовою особою, яка очолює ор-
ган, що створив таку підсистему, ланку. 

Ланки територіальних підсистем створюються:
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1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим — у райо-
нах Автономної Республіки Крим;

2) районними, районними у містах Києві та Севастополі дер-
жавними адміністраціями — у районах, районах у містах Києві 
та Севастополі;

3) органами місцевого самоврядування — в обласних цен-
трах, у містах обласного і районного значення.

Кабінетом Міністрів України затверджені Типові положення 
про функціональну і територіальну підсистеми єдиної держав-
ної системи цивільного захисту (постанова КМУ від 11.03.2015 
№ 101).1

У складі єдиної державної системи цивільного захисту функ-
ціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, 
координаційні органи, сили цивільного захисту функціональних 
і територіальних підсистем.

Постійно діючими органами управління цивільного захисту, 
до повноважень яких належать питання організації та здійснення 
заходів цивільного захисту, є:

— на державному рівні — Кабінет Міністрів України, 
ДСНС, а також центральні органи виконавчої влади, що створю-
ють функціональні підсистеми, та підрозділи з питань цивільного 
захисту у складі їх апаратів;

— на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, підрозділи з питань цивільного захисту, які 
утворюються у їх складі, територіальні органи ДСНС;

— на місцевому рівні — районні, районні у мм. Києві та 
Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських (міст 
республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного 
і районного значення) рад, підрозділи з питань цивільного захи-

1 Про затвердження Типових положень про функціональну і терито-
ріальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: 
Постанова Кабінету міністрів України від 11.03.2015 № 101) https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF#n12
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сту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та 
сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС;

— на об’єктовому рівні — керівні органи підприємств, уста-
нов та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань 
цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими ор-
ганами відповідно до законодавства.

Координаційними органами є:
— на загальнодержавному рівні — Державна комісія з пи-

тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
— на регіональному рівні — комісії з питань техноген-

но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної 
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

— на місцевому рівні — комісії з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій районів, міст, районів 
у містах, селищ;

— на об’єктовому рівні — комісії з питань надзвичайних си-
туацій підприємств, установ та організацій.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій є постійно діючим органом, який за-
безпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-еколо-
гічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків над-
звичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористич-
ній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій і реагування на них. Її склад та повноваження 
визначені у Положенні про Державну комісію з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 181.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 також затверджено Типове положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і над-

1 Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, постанова Кабінету Міністрів України від 
26.01.2015 № 18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%D0%BF
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звичайних ситуацій1. Відповідно до якого, комісія з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є постійно 
діючим органом, який утворюється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською 
міською держадміністрацією (регіональна комісія), райдержад-
міністрацією, виконавчим органом міської ради, районною у мі-
сті та селищною радою (місцева комісія) для координації діяль-
ності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням 
техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій 
від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної над-
звичайної ситуації на державному, регіональному, місцевому та 
об’єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких про-
вадиться відповідно до положень про такі комісії.

Для забезпечення управління у режимі повсякденного функ-
ціонування органами управління та силами цивільного захисту, 
координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забез-
печення функціонування системи збору, оброблення, узагальнен-
ня та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення 
надзвичайних ситуацій функціонують:

1) на державному рівні: оперативно-чергова служба держав-
ного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС; опера-
тивно-чергові (чергові, диспетчерські) служби центральних орга-
нів виконавчої влади (у разі їх утворення); 

2) на регіональному рівні: оперативно-чергові служби пунк-
тів управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласних, Київської та Севастопольської міських держадміністра-
цій; оперативно-чергові служби центрів управління в надзвичай-

1 Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних си-
туацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF
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них ситуаціях територіальних органів ДСНС; оперативно-чергові 
(чергові, диспетчерські) служби територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга-
нізацій (у разі їх утворення);

3) на місцевому рівні: чергові служби райдержадміністрацій 
та виконавчих органів міських рад; оперативно-чергові (чергові, 
диспетчерські) служби територіальних органів центральних орга-
нів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (у разі 
їх утворення);

4) на об’єктовому рівні — чергові (диспетчерські) служби 
підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів 
управління в надзвичайних ситуаціях залучаються представники 
заінтересованих органів державної влади.

Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпе-
чення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених 
на особливий період, використовується державна система пунктів 
управління.

В єдиній державній системі цивільного захисту з метою 
своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичай-
ні ситуації організовується взаємодія органів управління та сил 
цивільного захисту з питань:

— визначення органів управління, які безпосередньо залуча-
ються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кіль-
кість сил (засобів) реагування на них;

— погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільно-
го захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з ви-
значенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

— організації управління спільними діями органів управлін-
ня та сил цивільного захисту під час виконання завдань за при-
значенням;

— всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюва-
тимуться органами управління та підпорядкованими їм силами 
цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги 
транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та ін-
шими засобами.



37

Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого 
розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується:

— на загальнодержавному рівні — безпосередньо між орга-
нами управління та силами функціональних і територіальних під-
систем;

— на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні — між 
територіальними органами центральних органів виконавчої вла-
ди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими ор-
ганами виконавчої влади, їх силами, а також суб’єктами господа-
рювання.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагу-
вання сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні 
ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськи-
ми) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, 
установ та організацій (у разі їх утворення) і оперативно-черго-
вими службами ДСНС організовується обмін інформацією про 
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її 
наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків 
організовується через спеціально призначені оперативні групи 
або представників відповідних центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснен-
ня таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або 
представників визначаються відповідними центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Органи управління цивільним захистом
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом 

у системі органів виконавчої влади. Здійснює виконавчу владу 
безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи ви-
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конавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та 
місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контро-
лює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України здійснюю-
чи керівництво єдиною державною системою цивільного захисту 
наділений повноваженнями визначеними Законом України «Про 
Кабінет Міністрів України»1 та Кодексом цивільного захисту 
України2.

Зокрема до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері 
цивільного захисту належить:

1) керівництво єдиною державною системою цивільного за-
хисту;

2) організація здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

3) встановлення порядку віднесення міст до відповідних 
груп цивільного захисту, а суб’єктів господарювання — до відпо-
відних категорій цивільного захисту;

4) створення резерву засобів індивідуального захисту та ма-
теріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій, визначення їх обсягу і порядку використан-
ня;

5) вжиття заходів щодо забезпечення готовності єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних 
ситуацій та в особливий період;

6) залучення сил цивільного захисту до проведення аварій-
но-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслід-
ків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами 
України;

7) забезпечення здійснення заходів щодо соціального захи-
сту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій;

8) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної 
безпеки;

1 Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-
VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18

2 Кодекс цивільного захисту України: Закон, Кодекс від 02.10.2012 
№ 5403-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n194
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9) визначення мобілізаційного завдання для задоволення по-
треб цивільного захисту та порядку накопичення, зберігання і ви-
користання мобілізаційних резервів для потреб цивільного захи-
сту в особливий період;

10) визначення порядку розроблення планів цивільного захи-
сту на особливий період та інших планів у сфері цивільного захи-
сту;

11) затвердження щорічного плану основних заходів цивіль-
ного захисту України та плану комплектування з навчання керів-
ного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
та здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

12) визначення порядку навчання населення діям у надзви-
чайних ситуаціях;

13) здійснення інших повноважень, передбачених законо-
давчими актами. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є цен-
тральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння по-
жеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності1.

До системи центрального органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, входять сили цивільного захисту, навчальні 
заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні 
підрозділи), які входять до сфери його управління.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій:
1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної 

державної системи цивільного захисту;

1 Про затвердження Положення про Державну службу України з надзви-
чайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 
№ 1052 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF



40

2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту дер-
жавного рівня на мирний час та особливий період і подає їх на 
розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування за-
ходів цивільного захисту центральними та місцевими органами 
виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних 
і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного 
захисту та їх ланок;

4) здійснює оповіщення та інформування центральних та 
місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо 
створення і належного функціонування систем оповіщення ци-
вільного захисту різних рівнів;

5) залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварій-
но-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій державного і регіонального рівнів, організовує про-
ведення пошуково-рятувальних робіт та здійснює контроль за їх 
проведенням;

6) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання 
допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного 
лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять за-
грозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання 
матеріальних збитків;

7) здійснює організацію авіаційного пошуку і рятування по-
вітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координує прове-
дення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіацій-
ними силами і засобами центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власно-
сті;

8) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави;
9) визначає потребу в фінансових та матеріально-технічних 

ресурсах органів та підрозділів цивільного захисту для виконання 
ними завдань особливого періоду та у разі проведення цільової 
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мобілізації, подає відповідні пропозиції до центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері економічного і соціального розвитку;

10) здійснює координацію, організацію та методичне керів-
ництво щодо визначення стану готовності функціональних і те-
риторіальних підсистем до вирішення завдань цивільного захисту 
у мирний час та в особливий період;

11) затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів 
управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ци-
вільного захисту;

12) веде облік осіб, які проходять службу цивільного захисту, 
а також тих, які уклали контракт про перебування у резерві служ-
би цивільного захисту;

13) проводить експертизи надзвичайних ситуацій та визна-
чає їх рівні;

14) видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуа-
ції, веде їх облік;

15) здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятуваль-
них служб і рятувальників;

16) здійснює міжнародне співробітництво у сфері цивільно-
го захисту;

17) створює та веде Державний реєстр потенційно небезпеч-
них об’єктів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції 
та законів України.

Повноваження інших центральних органів виконавчої вла-
ди у сфері цивільного захисту (Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвит-
ку громад та територій України, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство 
юстиції України, Державна інспекція ядерного регулювання 
України) визначені у положеннях про них та ст. 18 Кодексу ци-
вільного захисту України.
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Зокрема, до їх повноважень у сфері цивільного захисту нале-
жить:

1) забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного жит-
тя, в якій реалізує державну політику відповідний орган виконав-
чої влади;

2) здійснення заходів щодо захисту населення і територій під 
час надзвичайних ситуацій;

3) забезпечення виконання завдань цивільного захисту ство-
реними ними функціональними підсистемами;

4) розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм 
і планів заходів з питань цивільного захисту, зокрема спрямова-
них на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожеж-
ної безпеки;

5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких 
спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеці-
алізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяль-
ності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначен-
ням;

6) забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій;

7) визначення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними ад-
міністраціями та органами місцевого самоврядування загальної 
потреби у захисних спорудах цивільного захисту для суб’єктів го-
сподарювання, що належать до сфери їх управління;

8) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до 
сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно 
до основних показників та затвердження їх переліку;

9) організація створення автоматизованих систем раннього 
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та опові-
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щення населення у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної не-
безпеки, що належать до сфери їх управління;

10) створення і використання матеріальних резервів для за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

11) створення та ведення Державного реєстру потенційно не-
безпечних об’єктів;

12) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.

Основні функції з питань цивільного захисту, що належать 
до компетенції відповідного центрального органу виконавчої вла-
ди, визначаються в положенні про цей орган.

На регіональному рівні державного управління цивільний 
захист реалізовує Рада міністрів Автономної Республіки Крим та 
місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації є 
місцевими органами виконавчої влади і входить до системи орга-
нів виконавчої влади. Їх повноваження у сфері цивільного захи-
сту визначені Законом України «Про місцеві державні адміністра-
ції» від 09.04.1999 № 586-XIV1 та ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного 
захисту України. А саме: 

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території;
2) забезпечення виконання завдань створеними ними терито-

ріальними підсистемами та їх ланками;
3) забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на по-

тенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарю-
вання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, 
що належать до сфери їх управління;

4) розроблення та забезпечення реалізації регіональних, міс-
цевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зо-
крема спрямованих на захист населення і територій від надзви-
чайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення тех-
ногенної та пожежної безпеки;

1 Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 
№ 586-XIV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
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5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивіль-
ного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, 
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю 
до дій за призначенням;

6) створення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній 
готовності територіальної системи централізованого оповіщення, 
здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про 
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

8) організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на від-
повідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, 
медичного захисту населення та інженерного захисту територій 
від наслідків таких ситуацій;

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, майна 
у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини ка-
тастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та 
життєзабезпечення населення;

11) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

12) створення на регіональному та місцевому рівнях комісій 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуа-
цій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій — спеціальних 
комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонуван-
ня;

13) здійснення контролю за утриманням та станом готовно-
сті захисних споруд цивільного захисту;

14) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.
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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР 1 та ч. 2 ст. 19 Кодексу 
цивільного захисту України органи місцевого самоврядування на-
ділені наступними повноваженнями у сфері цивільного захисту:

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території;
2) забезпечення виконання завдань створеними ними ланка-

ми територіальних підсистем;
3) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної 

безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх 
управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення 
аварії;

4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів 
заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на за-
хист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобі-
гання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної без-
пеки;

5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивіль-
ного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, 
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю 
до дій за призначенням;

6) створення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній 
готовності місцевої системи централізованого оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її мо-
дернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про 
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіа-

1 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80
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ційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та 
інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, майна у без-
печні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

11) контроль за станом навколишнього природного середови-
ща, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

12) створення і використання матеріальних резервів для за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

13) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

14) організація виконання вимог законодавства щодо ство-
рення, використання, утримання та реконструкції фонду захис-
них споруд цивільного захисту

15) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.

Отже, організація заходів цивільного захисту в територі-
альних підсистемах здійснюється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування.

Серед суб’єктів забезпечення цивільного захисту слід також 
виділити суб’єктів господарювання. Вони забезпечують управ-
ління цивільним захистом на об’єктовому рівні. У ст. 20 Кодексу 
цивільного захисту України визначено коло завдань та обов’язків 
суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить. 
Серед яких, можна виділити: 

1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захи-
сту на об’єктах суб’єкта господарювання;

2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівни-
ків засобами колективного та індивідуального захисту;

3) організація та здійснення під час виникнення надзвичай-
них ситуацій евакуаційних заходів щодо працівників та майна 
суб’єкта господарювання;
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4) створення об’єктових формувань цивільного захисту, не-
обхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і за-
безпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;

5) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних си-
туацій на об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів 
щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків;

6) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків ава-
рій на об’єктах підвищеної небезпеки;

7) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування 
суб’єктів господарювання

8) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що 
зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

9) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб 
органів державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних 
служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуго-
вування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на 
відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і лікві-
дації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потен-
ційно небезпечних об’єктах, сил цивільного захисту — для про-
ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій;

10) дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та 
протиепіфітотичного режиму;

11) своєчасне інформування відповідних органів та підрозді-
лів цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, 
систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про за-
криття доріг і проїздів на відповідній території;

12) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного за-
хисту, передбачених законодавчими актами.

Сили цивільного захисту
Окрему групу суб’єктів забезпечення цивільного захисту 

утворюють сили цивільного захисту. Ст. 22 Кодексу цивільного 
захисту України до сил цивільного захисту відносить:

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 
2) аварійно-рятувальні служби; 
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3) формування цивільного захисту; 
4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 
5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);
6) добровільні формування цивільного захисту. 
Серед основних завдань сил цивільного захисту є:
1) проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання над-

звичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них;
2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт;
3) гасіння пожеж;
4) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екс-

тремальних температур, задимленості, загазованості, загрози ви-
бухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіоактивного, хімічного за-
бруднення та біологічного зараження, інших небезпечних проявів;

5) проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешко-
джен ням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на тери-
торії України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних 
засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у те-
рористичних цілях), крім територій, які надані для розміщення 
і постійної діяльності військових частин, військових навчальних 
закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань;

6) проведення вибухових робіт для запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

7) проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;
8) надання екстреної медичної допомоги постраждалим у ра-

йоні надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охо-
рони здоров’я;

9) здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, при-
значених для проведення аварійно-рятувальних та інших невід-
кладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надан-
ня гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок таких ситуацій;

10) надання допомоги іноземним державам щодо проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій;
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11) проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’-
єк тів господарювання та окремих територій, на яких існує не без-
пе ка виникнення надзвичайних ситуацій.

Сили цивільного захисту можуть залучатися до проведення 
відновлювальних робіт.

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту — спе-
ціальне невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та інших 
формувань, органів управління такими формуваннями системи 
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

Організація та порядок повсякденної діяльності Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій та функціонування її під час ви-
конання завдань за призначенням врегульовано Положенням про 
Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, затверджене наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 03.07.2014 № 631, 
зареєстроване Міністерством юстиції України 09.12.2015 р. за 
№ 1528/27973.1 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій складається з орга-
нів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального 
підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального 
призначення, спеціальних авіаційних та інших формувань, дер-
жавних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних 
центрів, формувань та підрозділів забезпечення.

Основними завданнями Оперативно-рятувальної служби ци-
вільного захисту є проведення робіт та вжиття заходів щодо запо-
бігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій 
від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

1 Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу ци-
вільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 
МВС України; Наказ, Положення від 03.07.2014 № 631 https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0853-14
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робіт, гасіння пожеж, а також ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій. До її повноважень належать:

1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі 
об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебу-
вають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господа-
рювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних си-
туацій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

2) подання місцевим державним адміністраціям, органам міс-
цевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій 
щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів підвищеної не-
безпеки та окремих територій, що перебувають у власності, воло-
дінні або користуванні суб’єктів господарювання, та усунення ви-
явлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;

3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господа-
рювання, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про 
виявлення порушень вимог техногенної безпеки;

4) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформа-
ції, необхідної для виконання покладених на службу завдань;

5) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарю-
вання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій, гасіння пожеж;

6) право вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні над-
звичайної ситуації, додержання встановлених заходів безпеки;

7) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та 
звукозапису;

8) участь у роботі комісій з розслідування причин виникнен-
ня надзвичайних ситуацій у суб’єктів господарювання і на тери-
торіях, що нею обслуговуються;

9) тимчасова заборона або обмеження руху транспортних за-
собів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, 
місці гасіння пожежі, а також доступу громадян на окремі об’єк-
ти і території;
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10) здійснення аварійно-рятувального забезпечення турис-
тичних груп та окремих туристів. 

Загальне керівництво Оперативно-рятувальною службою 
цивільного захисту здійснює Голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій.

Її органами управління є апарат ДСНС України та головні 
управління ДСНС України в областях та місті Києві (територіаль-
ні органи управління).

До формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій від-
носяться:

1) формування центрального підпорядкування ДСНС 
України:

— Міжрегіональний центр швидкого реагування;
— Перший спеціальний центр швидкого реагування;
— Другий спеціальний центр швидкого реагування;
— Навчальний центр;
— Спеціальний авіаційний загін;
— База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних 

робіт;
— Центр зв’язку та управління;
— Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних сис-

тем та інформаційних технологій;
— Управління забезпечення Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту;
— Державний воєнізований гірничорятувальний (аварій-

но-рятувальний) загін;
2) формування, що підпорядковані територіальним органам 

ДСНС України:
— аварійно-рятувальні загони спеціального призначення;
— державні пожежно-рятувальні загони;
— державні пожежно-рятувальні загони з охорони об’єк-

тів від пожеж;
— державні пожежно-рятувальні частини;
— державні пожежно-рятувальні частини з охорони 

об’єктів від пожеж;
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— державні пожежно-рятувальні пости;
— державні пожежно-рятувальні пости з охорони об’єктів 

від пожеж;
— професійні пожежні частини;
— професійні пожежні частини з охорони об’єктів від по-

жеж;
— професійні пожежні пости;
— професійні пожежні пости з охорони об’єктів від по-

жеж;
— оперативно-координаційні центри;
— центри оперативного зв’язку, телекомунікаційних сис-

тем та інформаційних технологій;
— загони (частини, пости) технічної служби;
— воєнізовані гірничорятувальні (аварійно-рятувальні) 

загони;
— центри забезпечення діяльності, інші підрозділи;

3) державні підприємства, установи, організації:
— державне підприємство “Мобільний рятувальний 

центр ДСНС України”;
— санаторій “Одеський”.

Щодо утворення державних пожежно-рятувальних підроз-
ділів (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного за-
хисту в адміністративно-територіальних одиницях, то критерії їх 
утворення та перелік суб’єктів господарювання, де утворюються 
такі підрозділи (частини), визначаються постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.11.2013 № 8741.

Аварійно-рятувальна служба — сукупність організаційно 
об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт .

1 Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятуваль-
них підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку 
суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини): 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 874 https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/874-2013-%D0%BF
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Під аварійно-рятувальними та іншим невідкладними робо-
тами слід розуміти роботи, спрямовані на пошук, рятування і за-
хист населення, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, 
локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чин-
ників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожу-
ють життю рятувальників.

Підрозділ аварійно-рятувальної служби, самостійний підроз-
діл, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ (частина) — це 
аварійно-рятувальне формування.

Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
1) державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громад-

ських організацій;
2) спеціалізовані та неспеціалізовані;
3) професійні та непрофесійні.
2. Аварійно-рятувальні служби утворюються:
1) державні — центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої 
влади;

2) регіональні — Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністраціями в Автономній 
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі відповідно;

3) комунальні — органами місцевого самоврядування у мі-
сті, районі міста, селищі, селі;

4) об’єктові — керівником суб’єкта господарювання, що екс-
плуатує об’єкти підвищеної небезпеки;

5) громадських організацій — громадською організацією 
відповідно до закону.

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні 
служби і аварійно-рятувальні служби громадських організацій, 
створені на професійній основі, є юридичними особами.

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, ді-
яльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничо-
рятувальних робіт, є воєнізованими.
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Неспеціалізована аварійно-рятувальна служба — професій-
на або непрофесійна аварійно-рятувальна служба, яка має підго-
товлених рятувальників та відповідні засоби цивільного захисту 
і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, які не потребують відповідної спеціалізації.

Виділяють, ще непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні 
служби, які створюються з числа інженерно-технічних та інших 
досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які мають не-
обхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати 
роботи в екстремальних умовах.

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання та-
ких завдань:

1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі 
суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує не-
безпека виникнення надзвичайних ситуацій;

2) подання місцевим державним адміністраціям, органам 
місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропо-
зицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів госпо-
дарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог 
щодо дотримання техногенної безпеки;

3) невідкладне інформування керівників суб’єктів господа-
рювання, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про 
виявлення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки на 
таких суб’єктах господарювання;

4) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 
виникнення;

5) виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації 
наслідків надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населен-
ня і територій;

6) захист навколишнього природного середовища та локалі-
зація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виника-
ють під час аварій та катастроф;
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7) забезпечення готовності своїх органів управління, сил і за-
собів до дій за призначенням;

8) пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територі-
ях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медич-
ної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя 
й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних 
закладів;

9) ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних 
ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, зага-
зованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-
го та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;

10) контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними об-
слуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій;

11) участь у розробленні та погодження планів локалізації 
і ліквідації аварій на об’єктах і територіях, що ними обслугову-
ються;

12) організація ремонту та технічного обслуговування ава-
рійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окре-
мих зразків;

13) участь у підготовці працівників підприємств, установ та 
організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Працівники аварійно-рятувальної служби поділяються на ос-
новних та допоміжних. Основні працівники (керівники та рядові) 
організують і виконують аварійно-рятувальні та інші невідкладні 
роботи та забезпечують готовність аварійно-рятувальних служб 
до проведення таких робіт. Допоміжними є працівники, які забез-
печують її повсякденну діяльність.

Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби ме-
дицини катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної до-
помоги, що створюються органами влади Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до зако-
ну. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та 



56

медицини катастроф затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2012 № 1116.1

Аварійно-рятувальні служби мають право на:
1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформа-
ції, необхідної для виконання покладених на службу завдань;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарю-
вання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій;

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для 
всіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації;

4) проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та 
звукозапису;

5) тимчасову заборону або обмеження руху транспортних за-
собів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації.

Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб 
визначаються їх статутами чи положеннями, які погоджуються 
з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері цивільного захи-
сту, та затверджуються згідно із законодавством.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльно-
сті аварійно-рятувальних служб здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів, підприємств, установ, органі-
зацій, що створюють аварійно-рятувальні служби, коштів від на-
дання додаткових платних послуг, а також добровільних пожер-
твувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених зако-
нодавством джерел.

Державні, комунальні аварійно-рятувальні служби та аварій-
но-рятувальні служби громадських організацій набувають стату-

1 Про затвердження Типового положення про центр екстреної медич-
ної допомоги та медицини катастроф: постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2012 № 1116 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-
2012-%D0%BF
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су юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, вста-
новленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. 
Статути державних, комунальних аварійно-рятувальних служб 
та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, які по-
даються державному реєстратору, мають бути погоджені з цен-
тральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Статут аварійно-рятувальної служби або положення про 
аварійно-рятувальну службу розробляється на підставі типового 
статуту (положення) аварійно-рятувальної служби та затверджу-
ється органом виконавчої влади, органом місцевого самовря-
дування, суб’єктом господарювання, які утворили таку службу. 
Постановлю Кабінету Міністрів України від 17.08.2001 № 1058 
затверджено Типовий статут державної аварійно-рятувальної 
служби1.

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійсню-
ється безоплатно.

До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в осо-
бливий період відносять:

1) організацію та управління аварійно-рятувальними та ін-
шими невідкладними роботами;

2) розвідку районів, зон, ділянок, об’єктів проведення робіт 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) визначення та локалізацію зони надзвичайної ситуації;
4) виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактив-

ного, хімічного забруднення чи біологічного зараження (крім ра-
йонів бойових дій);

5) прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 
ситуації та масштабів можливих наслідків;

1 Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної 
служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2001 № 1058 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2001-%D0%BF
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6) ліквідацію або мінімізацію впливу небезпечних чинників, 
які виникли внаслідок надзвичайної ситуації;

7) пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної 
медичної допомоги і транспортування до закладів охорони здо-
ров’я;

8) евакуацію або відселення постраждалих;
9) виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предме-

тів;
10) санітарну обробку населення та спеціальну обробку одя-

гу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і тери-
торій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біо-
логічного зараження;

11) надання медичної допомоги постраждалим, здійснення 
санітарно-протиепідемічних заходів, забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення в районі виникнення над-
звичайної ситуації та місцях тимчасового розміщення постражда-
лих;

12) запровадження обмежувальних заходів, обсервації та ка-
рантину;

13) надання психологічної та матеріальної допомоги по-
страждалим, проведення їх медико-психологічної реабілітації;

14) забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної 
ситуації;

15) проведення першочергового ремонту та відновлення ро-
боти пошкоджених об’єктів життєзабезпечення населення, тран-
спорту і зв’язку;

16) здійснення заходів соціального захисту постраждалих 
внаслідок надзвичайних ситуацій;

17) проведення інших робіт та заходів залежно від характеру 
та виду надзвичайної ситуації.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводять-
ся відповідно до порядку, що визначається інструкціями, прави-
лами, статутами, іншими нормативними документами щодо дій 
у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними цен-
тральними органами виконавчої влади.
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Матеріальні збитки, завдані внаслідок пошкодження майна 
під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, органами 
управління та силами цивільного захисту не відшкодовуються.

Питання діяльності аварійно-рятувальних служб врегульова-
но також:

— Кодексом цивільного захисту України
— Постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 

№ 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятуваль-
них служб і рятувальників»1 

— Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22.05.2013 № 326-р «Про утворення Міжвідомчої комісії з атеста-
ції аварійно-рятувальних служб та рятувальників»2

— наказом Міністерства України з питань надзвичай-
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 05.03.2002 № 61 «Про затвер-
дження Положення про порядок проведення перевірки діяльно-
сті аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування 
на надзвичайні ситуації», зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28.03.2002р. за 309/65973

— Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
17.09.2014 № 963 «Про затвердження Положення про Міжвідомчу 
комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальни-

1 Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб 
і рятувальників : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 
№ 828 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2013-%D0%BF

2 Про утворення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних 
служб та рятувальників: Розпорядження Кабінету Міністрів України; 
Склад колегіального органу від 22.05.2013 № 326-р https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/326-2013-%D1%80

3 Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки ді-
яльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування 
на надзвичайні ситуації : Наказ Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 05.03.2002 № 61 https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0309-02
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ків», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 
2014 р. за № 1219/259961

— Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
13.11.2014 № 1213 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 
атестованих аварійно-рятувальних служб», зареєстрованому 
в Міністерстві юстиції України 19.12.2014 № 1621/263982

— Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
30.06.2015 № 776 «Про затвердження Порядку проведення сер-
тифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-ряту-
вальних служб», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 
від 15.07.2015 № 850/272953

— Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
06.11.2015 № 1368 «Про затвердження Порядку та умов присво-
єння класної кваліфікації рятувальникам і громадянам України, 
яких приймають на роботу до аварійно-рятувальних служб», за-
реєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.12. 2015 р. за 
№ 1488/279334

— Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
04.05.2016 № 356 «Про затвердження Положення про підсисте-
му реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-ря-
тувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної систе-

1 Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з атестації 
аварійно-рятувальних служб та рятувальників: Наказ МВС України 
від 17.09.2014 № 963 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-14

2 Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих аварійно-ря-
тувальних служб: Наказ МВС України від 13.11.2014 № 1213 https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1621-14

3 Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних під-
розділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб: Наказ МВС 
України від 30.06.2015 № 776 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0850-15

4 Про затвердження Порядку та умов присвоєння класної кваліфіка-
ції рятувальникам і громадянам України, яких приймають на роботу 
до аварійно-рятувальних служб: Наказ МВС України від 06.11.2015 
№ 1368 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1488-15
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ми цивільного захисту”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
України 30.05. 2016 р. за № 792/289221.

Cт. 22 Кодексу цивільного захисту України до сил цивільно-
го захисту відносить cпеціалізовану службу цивільного захи-
сту — це підприємства, установи, організації, об’єднані для ви-
конання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функціо-
нальної спрямованості.

Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захи-
сту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комуналь-
но-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і опо-
віщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, тран-
спортного забезпечення, охорони громадського порядку) утво-
рюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного 
захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців 
певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:

1) об’єктові — на суб’єкті господарювання (шляхом фор-
мування з працівників суб’єкта господарювання ланок, команд, 
груп, що складають відповідні спеціалізовані служби цивільного 
захисту) — керівником суб’єкта господарювання;

2) галузеві — у системі центрального органу виконавчої вла-
ди (шляхом зведення об’єктових підрозділів у відповідну галу-
зеву спеціалізовану службу цивільного захисту) — центральним 
органом виконавчої влади (Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України, Міністерство розвитку громад та територій 
України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України, Державне агентство резерву України, 
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство інфра-
структури України, Міністерство внутрішніх справ України, 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також 

1 Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзви-
чайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідклад-
них робіт єдиної державної системи цивільного захисту: Наказ МВС 
України від 04.05.2016 № 356 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0792-16
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом 
з Адміністрацією Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо).

3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів 
у відповідну територіальну спеціалізовану службу цивільного за-
хисту місцевого рівня або об’єднання територіальних спеціалі-
зованих служб цивільного захисту місцевого рівня у регіональ-
ну спеціалізовану службу цивільного захисту): а) в Автономній 
Республіці Крим — Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим або іншим органом, визначеним відповідно до норматив-
но-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
б) в області, містах Києві та Севастополі, районі — місцевою дер-
жавною адміністрацією; в) у місті обласного значення — органом 
місцевого самоврядування.

Основних завданнями спеціалізованих служб є:
1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні 

ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;
2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб 

до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого 
періоду;

3) підготовка та забезпечення готовності до дій за призначен-
ням спеціалізованих служб;

4) організація та проведення навчання за програмою спеці-
альної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до 
складу спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального 
призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мир-
ний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт 
і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спе-
ціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами 
цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, 
їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій;
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8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів 
спеціалізованих служб.

Порядок утворення та функціонування спеціалізованих 
служб цивільного захисту визначається Положенням про них, 
яке затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від 
08.07.2015 № 469.1.

Для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій чи терористичних 
актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потре-
бують залучення великої кількості населення і техніки утворю-
ються формування цивільного захисту

Формування цивільного захисту утворюються як пости, лан-
ки, групи, бригади, колони, команди та загони на непрофесійній 
основі і входять до складу сил цивільного захисту.

Залежно від призначення формування цивільного захисту 
можуть бути рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-тех-
нічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні, а та-
кож формування радіаційного і хімічного спостереження, сані-
тарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та тран-
спорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, 
зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслу-
говування захисних споруд цивільного захисту та інші. 

Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові 
і територіальні. Об’єктові формування цивільного захисту утво-
рюються суб’єктами господарювання, які мають чисельність пра-
цюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, 
будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спе-
ціальною технікою і відповідають одній з таких умов: 1) віднесе-
ні до відповідної категорії цивільного захисту (особливої важли-
вості, першої або другої категорії); 2) мають стратегічне значення 
для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою ви-

1 Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивіль-
ного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення 
від 08.07.2015 № 469 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-2015-
%D0%BF
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робничу діяльність в особливий період; 3) експлуатують об’єкти 
підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об’єкти.

Зазначені формування призначені для проведення великих 
обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому 
числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи теро-
ристичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які 
потребують залучення великої кількості населення і техніки (про-
ведення аварійно-відновлювальних робіт), на об’єктах суб’єк-
тів господарювання, що їх утворили.За рішенням Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, 
міських рад у містах обласного значення та за згодою керівників 
суб’єктів господарювання об’єктові формування цивільного захи-
сту можуть залучатися до виконання завдань за призначенням на 
об’єктах інших суб’єктів господарювання чи на визначених тери-
торіях.

Територіальні формування цивільного захисту утворюються 
шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту на 
відповідній території, у тому числі за згодою центральних орга-
нів виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єк-
ти господарювання, що їх утворили: в Автономній Республіці 
Крим — Радою міністрів Автономної Республіки Крим; в облас-
тях, мм. Києві та Севастополі, районах — відповідними місцеви-
ми держадміністраціями; у містах обласного значення — міськи-
ми радами.

Порядок створення формувань цивільного захисту, їх завдан-
ня та функції визначаються Кабінетом Міністрів України від 
09.10.2013 № 787.1

До формувань цивільного захисту призначаються на добро-
вільній основі працівники суб’єктів господарювання, які здатні за 
станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуа-
цій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки — від 

1 Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції фор-
мувань цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 09.10.2013 № 787 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-
%D0%BF#n8
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18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають ді-
тей віком до 8 років, інвалідів I та II групи, та осіб, що входять до 
складу професійних аварійно-рятувальних служб.

Призначення працівників до формувань цивільного захисту 
та керівників цих формувань здійснюється відповідно до укладе-
ного трудового договору суб’єктами господарювання згідно з рі-
шенням про утворення таких формувань.

Чисельність працівників, які призначаються до складу фор-
мувань цивільного захисту, не повинна перевищувати 10-15 від-
сотків загальної чисельності працюючих у суб’єкта господарю-
вання. Облік працівників, а також техніки і майна, визначених 
для використання під час проведення аварійно-відновлювальних 
робіт, ведеться суб’єктами господарювання, що утворили форму-
вання.

Такі працівники зобов’язані: виконувати визначені завдання 
залежно від характеру надзвичайної ситуації; дотримуватися під 
час проведення аварійно-відновлювальних робіт заходів безпеки, 
правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації; навчатися діям 
в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також 
оволодівати навичками надання першої допомоги потерпілим, ко-
ристування засобами індивідуального і колективного захисту.

Вони також мають право на: отримання інформації про над-
звичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки; забезпечення 
під час проведення аварійно-відновлювальних робіт засобами ін-
дивідуального захисту та спеціальним одягом; інші права, визна-
чені у Кодексі цивільного захисту України.

Умови виконання працівниками покладених на них обов’яз-
ків, а також порядок їх заохочення обумовлюються у колективних 
договорах, укладених у суб’єктів господарювання, і визначають-
ся окремими наказами їх керівників.

Формування цивільного захисту користуються правами, ви-
значеними для спеціалізованих служб цивільного захисту.

Забезпечення формувань цивільного захисту засобами інди-
відуального захисту, приладами радіаційної і хімічної розвідки та 
дозиметричного контролю здійснюється відповідно до постанови 
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Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 “Про 
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників 
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засоба-
ми індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної 
розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”1.

Підготовка формувань цивільного захисту організовується 
і здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за призначен-
ням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р. 
№ 4432, Порядком здійснення навчання населення діям у надзви-
чайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013р. № 4443.

Кодексом цивільного захисту України серед сил цивільно-
го захисту, передбачена можливість утворення добровільних 
формувань цивільного захисту як тимчасового добровільного 
об’єднання громадян під час загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних робіт із запо-
бігання або ліквідації наслідків таких ситуацій. 

Утворюються вони за рішенням центрального органу вико-
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вої держадміністрації, органу місцевого самоврядування.

1 Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників 
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 
індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 
дозиметричного і хімічного контролю: постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2002 р. № 1200 https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1200-2002-%D0%BF

2 Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів 
управління та сил цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.06.2013 № 443 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-
2013-%D0%BF

3 Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям 
у надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.06.2013 № 444 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
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Організаційні засади утворення та залучення добровільних 
формувань цивільного захисту до виконання допоміжних ро-
біт із запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій врегульовані ст. 27 Кодексу цивільного захисту 
та Положенням про добровільні формування цивільного захи-
сту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
21.08.2013 № 6161

До складу добровільних формувань цивільного захисту на 
добровільних засадах включаються громадяни України, які за 
станом здоров’я придатні до військової служби та не досягли гра-
ничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі другого 
розряду.

Громадяни, які виконують завдання із запобігання або лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного 
формування цивільного захисту, мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та про 
заходи необхідної безпеки;

2) забезпечення і використання під час виконання завдань із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів 
індивідуального захисту;

3) відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здо-
ров’ю під час виконання завдань із запобігання та ліквідації на-
слідків надзвичайної ситуації;

4) медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію 
у разі отримання фізичних та психологічних травм під час вико-
нання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації.

Громадяни, які виконують завдання із запобігання та ліквіда-
ції наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного фор-
мування цивільного захисту, зобов’язані:

1) виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від 
характеру надзвичайної ситуації;

1 Про затвердження Положення про добровільні формування цивіль-
ного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 
21.08.2013 № 616 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2013-%D0%BF
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2) дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань 
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пра-
вил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій, на-
дання домедичної допомоги, правила користування засобами за-
хисту.

Страхування здоров’я та життя членів (учасників) добровіль-
них формувань цивільного захисту на період виконання ними до-
поміжних робіт здійснюється відповідно до законодавства.

Очолює таке формування начальник, який призначається 
і звільняється керівником органу, що утворив таке формування. 
Начальник здійснює керівництво добровільним формуванням ци-
вільного захисту та несе персональну відповідальність за вико-
нання покладених на нього функцій.

Добровільні формування цивільного захисту на період ви-
конання поставлених їм завдань на умовах повернення забезпе-
чуються необхідним майном (приміщеннями, засобами зв’язку, 
автотранспортними засобами, оргтехнікою тощо) органом, що 
утворив таке формування.

Порядок залучення добровільних формувань та обсяги до-
поміжних робіт для добровільних формувань цивільного захисту 
визначаються органом, що утворив таке формування, або керів-
ником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі 
підпорядкування йому добровільних формувань.

Діяльність добровільних формувань цивільного захисту піс-
ля завершення виконання ними допоміжних робіт припиняється 
за рішенням органу, що утворив таке формування.

У ст. 29 Кодексу цивільного захисту України передбачено 
можливість утворення громадських організації з метою вико-
нання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть.

Такі громадські організації залучаються на добровільних або 
договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій за наявності в учасників ліквідації відпо-
відного рівня підготовки.
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Отже, до складу сил цивільного захисту функціональних 
підсистем входять:

— спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;
—об’єктові аварійно-рятувальні служби;
— об’єктові формування цивільного захисту;
— галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного за-

хисту;
— державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що 

забезпечують відомчу пожежну охорону;
—добровільні формування цивільного захисту.
До складу сил цивільного захисту територіальних підсистем 

входять:
—підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби ци-

вільного захисту;
—регіональні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні 

служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
— об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;
— територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивіль-

ного захисту;
— добровільні формування цивільного захисту.
Облік сил цивільного захисту на державному рівні ведеться 

ДСНС, а регіональному рівні — її територіальними органами.

ЗДІЙСНЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА ОБ’ЄКТАХ 
ТУРИСТИЧНИХ ВІДВІДУВАНЬ

Механізм здійснення в межах України рятувальних заходів 
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що 
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природно-
го характеру регламентований Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.05.2009 № 507 «Про затвердження Порядку здійс-
нення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань.1 

1 Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єк-
тах туристичних відвідувань : Постанова Кабінету Міністрів України 
від 27.05.2009 № 507 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-2009-
%D0%BF
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Відповідно до Порядку здійснення рятувальних заходів на 
об’єктах туристичних відвідувань рятувальні заходи на таких 
об’єктах здійснюються Оперативно-рятувальною службою ци-
вільного захисту, державними та комунальними аварійно-ряту-
вальними службами, аварійно-рятувальними службами підпри-
ємств, установ та організацій, яким належать чи які обслуговують 
об’єкти туристичних відвідувань (аварійно-рятувальна служба)

Під об’єктами туристичних відвідувань розуміється природ-
ний або антропогенний об’єкт, придатний для відвідування тури-
стами.

Порядок здійснення рятувальних заходів на об’єктах ту-
ристичних відвідувань, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.2009 № 507, передбачає здійснення 
аварійно-рятувальною службою наступних заходів: 

1) забезпечення оповіщення про надзвичайну ситуацію тех-
ногенного або природного характеру, у якій опинилися туристи 
(екскурсанти) (надзвичайна ситуація). Оповіщення — доведення 
сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту 
про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій та населення. Шляхи забезпечення такого оповіщен-
ня та вимоги щодо нього закріплені у ст.ст. 30, 31 Кодексу цивіль-
ного захисту України. 

2) забезпечення чергування; 
3) вибір шляхів (підходів) до місця виникнення надзвичайної 

ситуації; 
4) утворення груп, які безпосередньо проводитимуть аварій-

но-рятувальні та інші невідкладні роботи, та їх доставку до місця 
виникнення надзвичайної ситуації (пошуково-рятувальні групи); 

5) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт на об’єктах туристичних відвідувань відповідно до поряд-
ку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими 
нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаці-
ях. Під аварійно-рятувальним та іншими невідкладним роботами 
слід розуміти роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист 
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туристів (екскурсантів), уникнення руйнувань і матеріальних 
збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквіда-
цію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або 
загрожують життю рятувальників;

6) надання необхідної, зокрема невідкладної медичної 
допомоги потерпілим особам, транспортування зазначених 
осіб до найближчих медичних закладів чи населених пунктів. 
Невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або 
психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загро-
зу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає 
внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи 
зовнішніх причин; 

7) евакуацію туристів (екскурсантів) — організоване виве-
дення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації, якщо виникає 
загроза їх життю або здоров’ю. 

Вимоги до організації та виконання аварійно-рятувальних та 
інші невідкладних робіти на об’єктах туристичних відвідувань 
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що 
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природно-
го характеру закріплені у Порядку проведення пошуково-ряту-
вальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань, затверджено-
му Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій від 12.06.2012 
№ 891, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 
2012 р. за № 1098/21410.1

Даний Порядок проведення пошуково-рятувальних робіт 
на об’єктах туристичних відвідувань, крім загальних положень, 
включає роботи щодо: 1) підготовки до проведення пошуково-ря-
тувальних робіт; 2) проведення пошуково -рятувальних робіт; 
3) завершення пошуково-рятувальних робіт; 4) інформування та 

1 Про затвердження Порядку проведення пошуково-рятувальних ро-
біт на об’єктах туристичних відвідувань; Наказ МНС України від 
12.06.2012 № 891, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 
липня 2012 р. за № 1098/21410 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z1098-12
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надання звітних матеріалів щодо виконання пошуково-рятуваль-
них робіт.

Зокрема, у разі виникнення надзвичайної ситуації керівник 
аварійно-рятувальної служби оцінює її характер, місце, обсяг ава-
рійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, визначає сили та 
засоби, необхідні для їх проведення, приймає рішення про здійс-
нення рятувальних заходів та призначення керівників пошуко-
во-рятувальних груп.

Заходи, зокрема аварійно-рятувальні та інші невідкладні ро-
боти, здійснюються аварійно-рятувальною службою згідно з пла-
ном, що складається з урахуванням зони її відповідальності, ри-
зику виникнення на об’єктах туристичних відвідувань надзвичай-
ної ситуації, особливостей та умов їх розташування, туристичних 
маршрутів, місця виникнення надзвичайної ситуації та шляхів 
(підходів) до нього, інших факторів, що істотно впливають на ор-
ганізацію робіт. Пошуково-рятувальні групи проходять в установ-
леному порядку інструктаж з питань проведення пошуку та ря-
тування туристів (екскурсантів). Для здійснення заходів, зокрема 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, доставки до 
місця надзвичайної ситуації пошуково-рятувальних груп, предме-
тів спеціального оснащення і вантажів та виконання невідклад-
них робіт, можуть надаватися на договірних засадах підприєм-
ствами, установами та організаціями засоби зв’язку, транспорту 
та інші матеріально-технічні ресурси. 

Керівник аварійно-рятувальної служби забезпечує: 1) загаль-
не керівництво роботами; 2) зв’язок з органами влади, керівни-
ком, іншими працівниками об’єкта туристичних відвідувань; 
3) збір даних про обстановку в місці виникнення надзвичайної 
ситуації, їх аналіз та узагальнення; 4) залучення в установленому 
порядку до проведення робіт громадських організацій або грома-
дян за їх згодою, засобів зв’язку, транспорту та інших матеріаль-
но-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій. 

Керівник пошуково-рятувальної групи забезпечує: 1) по-
стійну готовність групи до проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт; 2) переміщення групи до місця ви-
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никнення надзвичайної ситуації; 3) дотримання вимог безпеки 
рятувальниками на підходах до місця виникнення надзвичайної 
ситуації та під час проведення робіт; 4) підтримання постійного 
зв’язку та надання керівникові аварійно-рятувальної служби опе-
ративної інформації про хід проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт; 5) усунення впливу небезпечних фак-
торів на життя або стан здоров’я туристів (екскурсантів); 6) сво-
єчасне надання у разі потреби невідкладної медичної допомоги 
потерпілим особам, організацію їх безпечного транспортування 
до найближчих медичних закладів чи населених пунктів; 7) ці-
льове використання засобів зв’язку, транспорту та інших матері-
ально-технічних ресурсів. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня в межах своїх повноважень вживають заходів, що спрямовані 
на забезпечення безпеки туристів (екскурсантів) на об’єктах ту-
ристичних відвідувань та інформування суб’єктів туристичної ді-
яльності про виникнення загрози безпеці туристів (екскурсантів) 
у місці їх тимчасового перебування.

Суб’єкти туристичної діяльності інформують туристів (екс-
курсантів) про виникнення всіх загроз їх безпеці в місцях тим-
часового перебування, вживають заходів, що спрямовані на спри-
яння аварійно-рятувальній службі у наданні оперативної допомо-
ги особам, які постраждали під час подорожі, у тому числі з їх 
тимчасового розміщення та харчування у період здійснення ряту-
вальних заходів.

Право припинити або закінчити в установленому порядку 
здійснення заходів, зокрема аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, надається керівникові аварійно-рятувальної 
служби, який приймав рішення про їх здійснення. 

Слід також відмітити, що проведення пошуково-рятуваль-
них робіт на об’єктах туристичних відвідувань доцільно врахо-
вувати положення Статуту дій у надзвичайних ситуаціях орга-
нів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту, затверджений Наказом Міністерства вну-
трішніх справ України від 26.04.2018 № 340, зареєстрований 
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в Міністерстві юстиції України 10.07.2018 р. за № 801/322531, 
який закріплює: 

— особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних із повінню (па-
водком, катастрофічним затопленням);

— особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних з ураганом, бу-
ревієм;

— особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних із землетру-
сом;

— дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (не-
безпечних подій), пов’язаних із зсувом, селем;

— особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій або небезпечних подій на водному  
об’єкті;

— дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час проведення пошуково-рятувальних робіт з ви-
користанням службових собак;

— дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час утворення транспортних заторів на автошляхах 
унаслідок снігових заметів.

1 Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів 
управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж”: Наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018. № 340, зареє-
стрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2018. за № 801/32253 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n427
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3. Волонтерство в Україні: стан та перспективи 
розвитку.

У 2019 році людство відзначило 160-річчя виникнення во-
лонтерського руху. Саме 1859 рік вважається роком виникнення 
волонтерського руху у світі.

Слово «волонтер» походить від французького volontaire (до-
броволець), англійського — “voluntееr”, яке своєю чергою запози-
чено з латинського voluntarius (voluntas — вільне волевиявлення, 
volō — бажання, намір), що в дослівному перекладі означає «до-
броволець», «охочий»; тобто волонтерство — добровільна безко-
рисна суспільно важлива діяльність.

Сьогодні волонтерські організації існують у 80-ти країнах 
світу.

Україна перебуває на шляху становлення демократичної дер-
жави, і розвиток волонтерського руху є одним із важливих склад-
ників цього процесу. Адже, демократія ґрунтується на взаємодії 
соціальних інститутів економіки, політики та громадянського су-
спільства.

Після анексії Криму й початку війни на Донбасі волонтер-
ство в нашій державі піднялось на вищий рівень розвитку за весь 
час незалежності України. До цього часу наймасовішим волон-
терським проєктом в нашій історії був чемпіонат Європи з фут-
болу 2012 (Євро-2012), до якого тоді залучили понад 12 тисяч во-
лонтерів.

Для України, як і для всього світу, волонтерська діяль-
ність є надзвичайно актуальною й важливою. Революція 
Гідності і спричинені нею події в Україні призвели до сут-
тєвих змін в українському суспільстві. Зокрема, внаслідок 
низки чинників, передусім зовнішньої агресії Російської 
Федерації проти України, територіальної анексії та окупації 
частини української території, проявилася неспроможність 
державних структур ефективно реагувати на виклики й дія-
ти в екстремальних умовах суспільного конфлікту, що, у свою 
чергу, змусило вітчизняне громадянське суспільство проде-
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монструвати вражаючу здатність до консолідації та мобіліза-
ції, взяти на себе вирішення найбільш гострих і невідкладних 
проблем.

У сучасних умовах становлення й розвитку громадян-
ського суспільства в Україні волонтерська діяльність є одні-
єю з форм соціальної активності, де людина може реалізува-
ти себе як особистість. Запобігаючи державній монополізації 
в різних сферах суспільного життя, волонтери допомагають 
вирішити соціальні, економічні, культурні проблеми суспіль-
ства.

Сьогодні вітчизняні активісти беруться за найважчі справи. 
Це свідчить про високий рівень самоорганізації українців, який 
гартувався і продовжує зміцнюватися під тиском серйозних ви-
кликів сучасності.

В Україні лиш зароджується демократичне суспільство, 
яке має базуватися на принципах свободи, творчості й гуманіз-
му. Формальні державні структури не в змозі реагувати на всі 
запити суспільства, тому особливої ваги набуває громадський 
рух. Кожну людину, яка не є байдужою до того, що відбувається 
в суспільному житті її громади, можна вважати потенційним во-
лонтером.

Найчастіше волонтерство розглядається як покликання лю-
дини, її бажання приносити користь суспільству. Але, з іншого 
боку, воно надає людині певні знання та навички, які нею можуть 
бути використані в професійній діяльності. Волонтерство — це 
фундамент громадянського суспільства. Без участі волонтерів 
важко уявити громадські організації й благодійність загалом, без 
них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями 
влади та бізнесу. Без волонтерів бракує енергії для будівництва 
суспільства, не вистачає сил і часу на людей, які потребують до-
помоги, не достатньо творчого потенціалу для розв’язання соці-
альних проблем.

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуаль-
ним і важливим із різних причин:
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По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання 
праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні про-
блеми окремої людини, суспільства й довкілля.

По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, 
як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших 
і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні на 
перший погляд ситуації знаходять своє вирішення.

По-третє, волонтерство — це спосіб, за допомогою якого 
кожний представник суспільства може брати участь у покращенні 
якості життя.

По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть 
прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити.

На думку різних дослідників, волонтерський рух — це про-
цес добровільного об’єднання людей з метою надання допомоги 
іншим людям у вирішенні соціальних, матеріальних і психологіч-
них потреб.

У незалежній Україні волонтерство з’явилося на початку 
1990-х, коли було створено службу під назвою «Телефон Довіри», 
де працювали волонтери (доброчинний телефон довіри в Одесі), 
а офіційно його визнано Постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.12.2003. № 1895 «Про затвердження Положення про волон-
терську діяльність у сфері надання соціальних послуг» (втратив 
чинність у 2011 р.).

Однак реального та бурхливого розвитку волонтерський рух 
набув під час Революції Гідності, а ще більшого масштабу — піс-
ля початку російської агресії щодо України. У цей час міжнародні 
експерти визнають, що в жодній країні світу не зафіксовано тако-
го потужного волонтерського руху, як в Україні.

По суті, до Революції Гідності волонтерська діяльність не 
була такою популярною. Підтвердженням цих слів є досліджен-
ня Gfk Ukraine на замовлення Організації Об’єднаних Націй 
в Україні, у якому визначають у респондентів, у чому полягала 
їхня волонтерська діяльність протягом останніх 12 місяців (мова 
йде про 2014 рік) і раніше (таблиця 1). 
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Таблиця 1

У ЧОМУ ПОЛЯГАЛА ВАША ВОЛОНТЕРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ  

№ 
з\п Волонтерська діяльність 2014 До 

2014

1
Допомога українській армії, включаючи допо-
могу пораненим 70% *

2
Допомога людям похилого віку, інвалідам, ді-
тям і т. д. 38% 72%

3
Благоустрій дворів, вулиць, посадка квітів або 
дерев, прибирання сміття 28% 50%

4 Допомога учасникам Майдану 25% *

5
Допомога переселенцям із Криму або iз зони 
бойових дiй 23% *

6 Допомога бездомним тваринам 12% 26%

7
Участь у благодійних концертах, виставках i 
спектаклях 8% 23%

8
Допомога ополченцям ДНР/ЛНР, включаючи 
допомогу пораненим 3% *

9 Допомога учасникам Антимайдану 2% *
10 Інше 5% 9%

*Ці альтернативи не були доступні до 2014 року, оскільки були від-
сутніми.

У 2014 році волонтерський рух в Україні за масштабом по-
ширення став показовим виявом громадської самоорганізації. За 
умов розбалансування системи державного управління, браку 
ресурсних можливостей і зовнішньої агресії волонтерські органі-
зації виконують функції держави із забезпечення силових струк-
тур і постраждалих громадян у ході збройного протистояння. 
Вирішальну роль у цьому процесі відіграє патріотичний підйом 
в українському суспільстві, що призвів до появи безпрецедентної 
кількості волонтерів і жертводавців.

2014 рік позначився суттєвим зростанням кількості грома-
дян України, залучених до благочинної та волонтерської діяль-
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ності. Серед волонтерів — люди різних суспільних прошарків. 
Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС, 
32,5% українців лише протягом травня-вересня 2014 року мали 
досвід переказів коштів на рахунки української армії. Ще 23% 
громадян скористалися допомогою благодійних фондів і волон-
терських організацій, передавши кошти, речі та продукти саме 
через ці громадські інституції. 9% громадян брали участь у ма-
газинних акціях, купивши товари за списками для потреб армії 
та передавши їх волонтерам. Особисто допомагали вимуше-
ним переселенцям речами і грошима 7% українських громадян. 
Безпосереднім збором коштів, ліків, речей і доставкою їх у зону 
проведення антитерористичної операції далі — АТО) займались 
3% українців. 32,5% українців особисто переказали свої кошти на 
рахунки української армії.

Результати соціологічних досліджень також свідчать про те, 
що український волонтерський рух у 2014 році за масштабом по-
ширення став безпрецедентним виявом громадської самооргані-
зації. Зростання активності волонтерського руху було зумовлене 
двома основними факторами:

— внутрішньополітичною кризою, що призвела до розба-
лансування системи державного управління, дефіциту якісних 
управлінських рішень, браку ресурсних можливостей;

— зовнішньою агресією, яка поглибила дисбаланс між здат-
ністю держави ефективно виконувати свої функції та забезпечен-
ням основних потреб громадян.

Кризові процеси в країні й зовнішні впливи поставили під 
загрозу існування України як національної держави, що було 
сприйнято громадянами як особистий виклик, загрозу їх самоі-
дентифікації.

За таких обставин патріотично налаштовані люди взяли на 
себе відповідальність за розвиток поточної ситуації, пов’яза-
ної з подіями на євромайданах країни та військовими діями на 
її теренах. При цьому волонтерська діяльність набула всіх ознак 
найбільш дієвої форми самоорганізації населення. Умови функ-
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ціонування волонтерського руху під час євромайданів і військо-
вих дій були різними, залежно від ролі держави в цих процесах. 
Протистояння представників громадянського суспільства з бю-
рократичною системою під час Революції Гідності віднесло біль-
шість громадських об’єднань (у тому числі безпекового спряму-
вання) до опозиційного табору. Згодом військова агресія ззовні 
об’єднала зусилля громадянського суспільства й держави в бо-
ротьбі з нею. Окрім того, волонтерська робота на євромайданах 
була для більшості її виконавців першим досвідом і стихійним 
проявом небайдужого ставлення до перебігу подій.

Вагомо у волонтерському русі представлений медичний на-
прям. Волонтери-медики були задіяні під час збору медикаментів 
на потреби учасників громадського протистояння під час прове-
дення євромайданів і силових структур у зоні проведення АТО. 
При цьому вони створювали власні та входили до добровольчих 
батальйонів, надавали медичну допомогу в прифронтових лікар-
нях і забезпечували їх необхідним обладнанням.

У процесі дослідження було проведено експертне опитуван-
ня 724 респондентів за допомогою методу САТІ — телефонні ін-
терв’ю, дзвінки на мобільні номери, щодо формування громадян-
ського суспільства та впливу на нього волонтерського руху, унас-
лідок чого визначено такі результати. 

Відповіді на запитання «Чи є волонтерський рух одним із ви-
дів самоорганізації» розподілилися так:

так — 587 опитаних (81,1%);
важко відповісти — 87 опитаних (12,0%);
ні — 50 опитаних (6,9%).
У наступному запитанні респонденти мали відповісти, чи впли-

ває волонтерський рух на розвиток громадянського суспільства:
так — 630 опитаних (87,0)%;
важко відповісти — 58 опитаних (8,0%);
ні — 36 опитаних (5,0%).

Отже, більшість зазначило на те, що волонтерський рух фор-
мується за рахунок самоорганізації народу, а також має безпосе-
редній вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні.
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Дослідивши розвиток і перебіг стану волонтерського руху 
в громадянському суспільстві, стверджено, що на нинішній 
день волонтерський рух набуває вагомої значимості в громадян-
ському суспільстві, оскільки його розвиток сприяє становлен-
ню демократичної держави й вирішенню проблем сьогодення. 
Волонтерський рух об’єднує громадянське суспільство, яке бере 
на себе відповідальність за розвиток подій в країні. 

З розвитком волонтерського руху розвивається громадянське 
суспільство. За даними фонду «Демократичні ініціативи», волон-
терською роботою впродовж  2019 року займалося 9% громадян.  
Крім того, від початку «Революції гідності» майже вдвічі зросла 
кількість громадян, які надавали гроші або якусь матеріальну до-
помогу — з 26% до 47%. 

За словами засновниці «Української Волонтерської 
Служби» Анни Бондаренко щодо статистики по інших країнах та 
функцій волонтерів та держави: «Волонтерство у країнах з успіш-
ною економікою зазвичай охоплює 20-40% населення. Але волон-
тери завжди займають нішу, в якій держава поки що неспромож-
на втілювати зміни, тобто, їхня задача — доповнювати державу 
у тих аспектах, де в неї щось не дуже виходить або немає ресурсу, 
або немає розуміння. З іншого боку, ми маємо волонтерство як 
спосіб формування певної ідентичності людини, ціннісної основи 
та певної проактивної демократичної позиції». 

ВОЛОНТЕРСТВО У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
За останні роки в Україні, особливо в період загострення 

ситуації на Сході, значно збільшилася чисельність осіб, які здій-
снюють волонтерську діяльність у НС і прагнуть долучитися до 
участі в ній, що свідчить про зростаючу роль та потужність во-
лонтерського руху в державі, існування чіткого «запиту» на нього 
в суспільстві й достатній для розвитку подібних платформ про-
фесійний і громадський потенціал. 

Зростання активності волонтерського руху у сфері цивільно-
го захисту обумовлена браком ресурсних можливостей держави 
ефективно виконувати свої функції із гарантування безпеки гро-
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мадян під час ризиків природного, екологічного, пожежного, во-
єнного характерів .

Передовий європейський досвід свідчить, що об’єднання 
зусиль держави, громадськості та недержавних волонтерських 
організацій в умовах НС підвищує продуктивність та скоордино-
ваність дій рятувальних служб і відомств на місцях, забезпечує 
своєчасне реагування на виникнення нових проблем, мінімізує 
руйнування та людські жертви.

До компетенції системи цивільного захисту у відповідно-
сті до IV-ої Женевської Конвенції від 1949 року, І-го додаткового 
протоколу до Женевської Конвенції від 1977 року відносяться на-
ступні питання:

— допомога цивільному населенню у його щоденних по-
требах (соціальна допомога дітям-сиротам, малозабезпеченим 
сім’ям, особам з інвалідністю (складні форми), інвалідам війни / 
АТО / ООС, хворих, травмованих / немічних, їх супровід в лікар-
ні, амбулаторії, держустанови, тощо);

— захист населення від стихійних лих чи інших надзвичай-
них подій природного, екологічного, техногенного та воєнного 
характеру, а також здійснення запобіжних заходів, порятунку ци-
вільного населення країни, а також виконання ліквідаційно-від-
новлюючих робіт у пост-емергентний (пост аварійний) період.

Волонтери цивільного захисту — це професійні, спеціалізо-
вані особи, які належать до різних громадських (волонтерських) 
організацій, що діють згідно Статуту та у відповідності до норм 
Кодексу цивільного захисту.

В Україні такими на сьогоднішній день є Товариство 
Червоного Хреста України, Мальтійська Служба Допомоги, 
Карітас України, Товариство Св. Лазаря і пожежники-волонтери 
місцевих Добровільних Пожежних Команд та ін. 

Для України цей тип волонтерства абсолютно не є но-
вим, оскільки першими професійними волонтерами порятунку 
в Україні ще понад 100 років тому назад, були як пожежники-во-
лонтери, які гарантували пожежну безпеку так і рятувальни-
ки-волонтери Товариства Червоного Хреста, діяльність яких для 
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України справді була фундаментальною та вагомою у соціаль-
но-санітарній та медичній сферах. Окрім них, з XVII ст. вагому 
роль в історії України відіграв і Мальтійський Орден. 

Гасіння пожеж в містах та селах України багато століть тому 
проводилось самим цивільним населенням. Спочатку це відбува-
лось у формі взаємодопомоги між самими людьми, а пізніше це 
відбувалось в порядку громадської пожежної повинності. При 
першій звістці про пожежу, прості люди з особистим інвентарем 
бігли до її місця, не маючи жодної професійної підготовки з тех-
ніки гасіння різного роду пожеж. Тодішні добровольці мало при-
носили користі, бо дуже часто, через брак належних знань та на-
виків з ліквідації пожеж вони гинули.

Перші менш-більш організовані пожежні команди з’явилися 
в Україні на початку ХIХ століття, однак свого розвитку, поши-
рення і консолідації, вони набули лише в його другій половині. 
У 1823 році виникла пожежна команда у м. Харкові, а пізніше 
у 1841 році було створено інші команди вогнеборців у м. Києві та 
м. Чернігові. У м. Ніжині така команда з’явилась y 1865 році, а у 
1872 році у м. Черкаси.

Оскільки достатньої кількості пожежних команд та по-
жежних частин гостро не вистачало, у 1862 році тодішнє 
Міністерство внутрішніх справ дозволило створювати в район-
них центрах, містечках та селищах громадські пожежні команди. 
Перші місцеві Товариства Добровільних Пожежників, з’явилися 
в Україні у 1861 році в м. Одесі та в м. Станіславові, а в 1868 році 
також і в м. Кам’янець-Подільському.

Перший Статут для сільських пожежних команд уряд країни 
видав та затвердив у серпні 1897 року.

Завдяки реформі пожежної сфери, яка була проведена уря-
дом Олександра II, у 1860-1870 роках, розпочалось масштабне 
створення і розвиток місцевих добровільних пожежних асоціацій 
(Товариств). Тодішні товариства добровільних пожежників діяли 
на основі власного Статуту. Їх діяльність полягала у здійсненні 
запобіжних заходів, у боротьбі з пожежами, у порятунку людей 
у випадку різних НС (надзвичайних ситуацій), а також у надан-
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ні допомоги цивільному населенню в його щоденних потребах. 
Фактично те, що і сьогодні в цілому світі роблять пожежники 
держслужбовці та пожежники-волонтери різних Національних 
Пожежно-Рятувальних Служб.

Для утримання своїх товариств, коней та їх пожежної техні-
ки, тодішні волонтери відкривали спеціальні виробничі майстер-
ні по ремонту господарського інвентаря, клали печі та чистили 
димоходи, а іншу частину грошей, вони утримували від місце-
вого бюджету. Вже тоді у багатьох містах, містечках та селищах 
України, добровільні пожежники вели цілодобові позмінні чергу-
вання. В історії добровільних пожежних товариств відомо навіть 
чимало випадків мужності, яку проявляли при гасінні пожеж чи 
порятунку громадян спеціалізовані добровільні пожежники.

Товариство Червоного Хреста України. Завдяки Товариству 
Червоного Хреста України, лише у місті Києві в 1914 році існу-
вало понад 100 шпиталів Червоного Хреста України. Один з них 
був навіть при колишньому Університеті Св. Володимира в Києві. 
Силами Червоного Хреста України були створені і чисельні анти-
туберкульозні диспансери, станції боротьби з малярією, будинки 
для безпритульних. За рахунок його коштів працювали 119 ме-
дичних закладів, 209 профілактичних та дитячих закладів, 400 
аптек та магазинів санітарії. Тобто діяльність ТЧХУ була дуже 
потужною і ефективною.

Мальтійський Орден і Мальтійська Служба Допомоги України. 
У ХVII ст. на українсько-білоруських і польських землях, які після 
поділів Речі Посполитої відійшли до Росії, було засновано Велике 
Пріорство Мальтійського Ордену. У сучасній незалежній Україні, 
Мальтійський Орден поновив свою діяльність з 1990 року. 23 люто-
го 1993 року за ініціативи керівництва Суверенного Мальтійського 
Ордену та Німецької Мальтійської Служби Допомоги було зареє-
стровано Організацію «Мальтійська Служба Допомоги».

Важливим напрямом діяльності Мальтійського Ордену 
в Україні сьогодні є різні ініціативи наукового та гуманітарного 
характеру і всебічна підтримка Клініки ім. Митрополита Андрея 
Шептицького у м. Львові, яку з 1990 року надає Флорентійська 
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Делегація Великого Пріорату Риму Мальтійського Ордену. 
У 1995 році за фінансової підтримки Міністерства Закордонних 
Справ Польщі, в Україні стартував спільний проект Мальтійської 
Служби Допомоги України та Мальтійської Медичної Служби 
Польщі «Розвиток системи добровільної рятувальної медичної 
служби в Україні».

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ:  
ПОГЛЯД ГРОМАДЯН

У серпні 2019 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соці-
ології було проведено загальнонаціональне дослідження громад-
ської думки населення України. Опитування проводилося в 103 на-
селених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної 
Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування 
проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. 
Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характерис-
тиками представляють доросле населення України (старше 18 ро-
ків). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Для порівняння змін громадської думки долучено результати 
опитувань, проведених у різний час Фондом ДІ разом зі своїми 
партнерами — Центром Разумкова та Київським міжнародним ін-
ститутом соціології. 

• Більшість громадян оцінює нинішній рівень розвитку грома-
дянського суспільства як середній (40,5%), вважають його високим 
і дуже високим 12%, а загалом низьким і дуже низьким — 34%. 

• Більшість громадян (50%) визнають, що громадські 
організації потрібні в їхніх містах чи селах, 20% вважають, що 
вони не потрібні. Порівняно з травнем 2018 року відсоток грома-
дян, які бачать потребу у громадських організаціях, зменшився 
на 10%. Загалом майже в усіх регіонах більше половини грома-
дян висловили потребу в існуванні в їхніх містах і селах громад-
ських організацій (58% на Заході, 52% у Центрі, 54% на Сході), за 
винятком Південного регіону, де таку потребу відчувають значно 
менше — 36%. 
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• Водночас лише 7,5% громадян відповіли, що залуче-
ні до активної громадської діяльності — фактично стіль-
ки ж, як і в 2013 році (8%). Найбільше долучених до активної 
громадської діяльності виявилося у Західному регіоні (13%), 
у Центральному — 8%, у Східному — 7%, а найменше — 
у Південному (2%). 

• Так само, якщо порівняти з 2013 роком, не зросло і член-
ство у громадських організаціях та об’єднаннях: у 2019 році не 
належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 90% гро-
мадян, у 2013 р. — 85,5%. 

• Волонтерською діяльністю протягом 2019 року за-
ймалися 9% громадян — фактично стільки ж, скільки у 2012 
році (10%), а це значно менше, ніж у 2018 році (18%), і менше, 
ніж у 2017 р. (12%), 2016 р. (14%). Найактивніше волонтер-
ством займалися у Західному регіоні (14%), у Центральному 
і Східному — 9%, а найменш — у Південному (4%). 

• Протягом 2019 року лише 25% громадян надавали 
якусь благодійну або матеріальну допомогу людям або громад-
ським організаціям — це істотно менше, ніж у 2018 році (38,5%), 
2017 (41%), 2016 (42%) та 2015 (47%) роках, і приблизно стільки 
ж, скільки у 2012 році (29%). Найбільше тих, хто надавав благо-
дійну допомогу, виявилося у Західному регіоні (44,5%), наймен-
ше — у Південному (6%), Центральному та Східному — 24%. 

• Основною причиною своєї неучасті у діяльності громадських 
організацій у 2019 році громадяни називають те, що подібна діяль-
ність їх взагалі не цікавить: це зазначили 38,5% — істотно більше, 
ніж у 2018 р. (22%) та 2013 р. (23%). Решта причин — менш суттє-
ві, особливо порівняно з попередніми роками, коли більше посила-
лися на відсутність часу (27% у 2018 році і 23% у 2013 р.). Причому 
у 2019 році стало помітно менше тих, хто не знає, як можна долучи-
тися до діяльності громадських організацій — 13%, тоді як у 2018 
році на це вказували 16%, а у 2013 р. — 21%. 

• Водночас 51% українців відповіли, що взагалі не збира-
ються брати участь у роботі громадських організацій (у 2018 
р. таких було значно менше — 36%). Спонукати громадян при-
єднатися до діяльності ГО можуть різні мотиви: якщо організа-
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ція має репутацію ефективної і такої, що допомагає багатьом лю-
дям (15%), якщо діяльність організації відповідає переконанням 
людини (13%), якщо організацію очолює людина, яка викликає 
довіру та повагу (13%), якщо така організація працює на благо 
України (11%), якщо ця робота дасть достойний заробіток (12%), 
якщо робота в організації дозволить вирішити нагальні проблеми 
родини (10%), якщо участь у її діяльності дасть нові знання та 
навички (7%), якщо ця робота зараховуватиметься до трудового 
стажу (6%).

• Основними видами діяльності, якими в першу чергу по-
винні займатися громадські організації, населення вважає захист 
вразливих соцiальних груп (людей з iнвалiдністю, багатодiтних 
сiмей тощо) — так вважає 52% населення. Далі за мірою важли-
вості для населення йдуть контроль за діяльністю влади (38%, 
у 2018 році цей вид діяльності відносили до пріоритетних знач-
но більше — 55% населення), надання людям юридичної та іншої 
допомоги в обстоюванні своїх прав (38%, торік — 45%), допомо-
га військовим та волонтерам у збройному конфлікті на Донбасі 
(27%), об’єднання людей зі спільними інтересами (26%). 

• Абсолютна більшість громадян (77%) вважають, що 
держава повинна сприяти розвитку громадянського суспіль-
ства (не згодні з цим лише 9%). Причому у цьому питанні со-
лідарні усі регіони: і Захід (79%), і Схід (72%), і Центр (83%), 
і Південь (70%). 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Як би Ви оцінили нинішній рівень розвитку громадянського 
суспільства в Україні? 

Грудень 2017 Серпень 2019
Дуже високий 1,4 2,1
Загалом високий 8,7 9,6
Середній 33,6 40,5
Загалом низький 32,5 23,1
Дуже низький 13,3 10,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 10,5 14,0



88

Чи можете Ви сказати, що Ви залучені до активної громад-
ської діяльності?

Травень 
2013

Грудень 
2017

Травень 
2018

Грудень 
2018

Серпень 
2019

Так 8,1 6,6 7,4 9,8 7,5
Ні 85,2 87,1 88,0 83,4 88,6

Важко 
відпові-

сти
6,7 6,2 4,6 6,8 3,9

ЧИ Є ВИ ЧЛЕНОМ ЯКИХОСЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГА-
НІЗАЦІЙ, ОБ’ЄДНАНЬ, ПАРТІЙ? ВИБЕРІТЬ ВСІ ВАРІАНТИ 
ВІДПОВІДІ, ЩО ВАМ ПІДХОДЯТЬ 

Травень 
2013

Грудень 
2017

Травень 
2018

Грудень 
2018

Серпень 
2019

Громадська органі-
зація 4,2 2,9 5,2 3,8 2,6

Політична партія 3,2 1,5 1,2 1,4 2,1
Релігійне об’єднан-
ня, община 2,8 2,9 2,8 2,0 2,3

Профспілка 4,6 4,9 3,6 4,8 2,7
Наукове, освітнє 
об’єднання 0,9 0,8 0,9 1,2 0,7

Творча спілка 1,1 0,8 1,7 0,9 0,5
Інше 0,7 2,0 0,4 2,6 0,2
Ні, я не є членом 
жодного з громад-
ських об’єднань

85,5 85,3 86,6 83,3 90,4

Чи займались Ви волонтерською діяльністю (безоплатною 
роботою задля суспільних потреб) протягом року?

Грудень 
2012

Листопад 
2015

Грудень 
2016

Грудень 
2017

Грудень 
2018 

Серпень 
2019

Так 10, 2 13, 0 14, 0 12,3 18,3 9,3
Ні 87, 9 86, 8 85, 9 87,4 81,4 90,7
Не від-
повіли 1, 9 0, 2 0, 1 0,3 0,2
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Чи надавали Ви протягом останнього року якусь благодійну 
грошову або матеріальну допомогу (наприклад, одяг чи їжу) 
людям чи громадським організаціям, які вирішують певні 
проблеми?

Грудень 
2012

Листопад 
2015

Грудень 
2016

Грудень 
2017

Грудень 
2018

Серпень 
2019

Так 28, 9 47, 0 41, 6 41,4 38,5 25,1
Ні 70, 7 52, 4 58, 1 58,5 60,9 74,9
Не від-
повіли 

0, 4 0, 1 0, 3 0,1 0,6

Як Ви вважаєте, чи потрібні у Вашому місті (селі) громадські 
організації?

Травень 2013 Травень 2018 Серпень 2019
Так 57,7 60,0 50,4
Ні 18,2 17,7 19,9
Важко сказати 24,2 22,3 29,7

Якщо Ви не берете участі у діяльності громадських організа-
цій, то чому? Оберіть дві основні причини

Травень 
2013

Травень 
2018

Серпень 
2019

Мене взагалі не цікавить подібна 
діяльність 22,7 22,1 38,5

Я вважаю, що моя участь нічого не 
змінить 23,3 23,0 16,4

Я не знаю, як це реально зробити, 
мені ніхто цього не пропонував 21,2 16,0 13,2

У мене немає часу на таку безоплат-
ну роботу 23,0 27,7 17,0

Я боюся переслідувань з боку влади 2,9 2,9 0,8
Інше 4,0 2,9 3,3
Я беру участь у діяльності громад-
ських організацій 7,4 8,7 7,8

Важко відповісти 8,2 13,2 13,5
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За яких умов Ви особисто готові взяти участь у роботі громад-
ських об’єднань? Зазначте три головні умови 

Травень 
2018

Серпень 
2019

Якщо робота в організації дозволить вирі-
шити нагальні проблеми моєї родини 18,7 10,0

Якщо організацію очолює людина, яка ви-
кликає в мене довіру та повагу 19,7 13,1

Якщо робота в організації дасть мені до-
стойний заробіток 17,0 11,9

Якщо організація має репутацію ефективної 
і такої, що допомагає багатьом людям 19,0 15,4

Якщо участь у її діяльності дасть мені нові 
знання та навички 8,1 6,7

Якщо робота в організації зараховуватиметь-
ся до трудового стажу 10,4 6,5

Якщо діяльність організації відповідає моїм 
переконанням 20,6 12,9

Якщо така організація працює на благо 
України 20,2 11,3

Інше (що?) 0,9 0,9
Я взагалі не збираюся брати участь у роботі 
громадських організацій 36,1 50,8

Якби у Вас була змога спрямувати частину своїх податків на 
підтримку громадських організацій, чи скористалися би Ви 
такою нагодою? 

Травень 
2018

Серпень 
2019

Так, на підтримку громадського сектору зага-
лом 11,5 16,0

Так, але якби була можливість перерахувати 
кошти певній організації 30,8 24,7

Ні, краще хай ці кошти йдуть до бюджету 30,7 32,2
Я взагалі не є платником податків 25,6 27,1
Не відповіли 1,4
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А чим, на Вашу думку, повинні займатися у першу чергу гро-
мадські організації? (зазначте усе, що вважаєте за потрібне)

Травень 
2013

Травень 
2018

Серпень 
2019

Контролювати діяльність влади 45,5 55,1 38,1
Надавати людям юридичну та іншу 
допомогу в обстоюванні своїх прав 49,7 44,7 38,4

Захищати соціально уразливі соці-
альні групи (інвалідів, багатодітні 
сім’ї тощо)

57,4 56,7 52,0

Організовувати культурне дозвілля 
людей 24,6 21,6 17,9

Боротися з незаконними забудова-
ми 21,5 23,0 14,9

Проводити незалежні аналітичні 
дослідження та пропонувати спо-
соби вирішення соціальних про-
блем

24,2 26,7 23,1

Об’єднувати людей зі спільними 
інтересами 26,3 34,1 26,0

Організовувати акції протесту, 
якщо рішення влади завдаватимуть 
шкоди

21,4 21,7 14,1

Допомагати військовим та волон-
терам у збройному конфлікті на 
Донбасі

-* 30,9 27,3

Допомагати переселенцям –* 16,2 19,8
Інше 0,5 0,5 0,2
Вважаю, що діяльність таких орга-
нізацій взагалі не потрібна 4,2 4,3 1,8

Важко сказати 7,9 7,4 12.0

–*Цих варіантів в опитуванні 2013 року не було 

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

Як би Ви оцінили нинішній рівень розвитку громадянського 
суспільства в Україні?
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Захід Центр Південь Схід
Дуже високий 5,9 1,2 0,0 1,2
Загалом високий 14,9 9,1 6,2 8,0
Середній 38,3 46,5 38,3 36,7
Загалом низький 23,5 22,3 23,7 23,2
Дуже низький 7,7 9,7 14,1 11,8
Важко сказати 9,6 11,3 17,5 19,2

Чи можете Ви сказати, що Ви залучені до активної громад-
ської діяльності?

Захід Центр Південь Схід
Так 13,1 8,0 1,7 6,7
Ні 84,9 88,4 93,5 88,1
Важко сказати 2,0 3,6 4,8 5,3

Чи є Ви членом якихось громадських організацій, об’єднань, 
партій?

Захід Центр Південь Схід
Громадська організація 3,2 2,6 2,3 2,4
Політична партія 4,6 1,3 1,0 1,7
Релігійне об’єднання, громада 3,8 1,7 0,4 3,4
Профспілка 2,7 0,4 3,2 5,3
Наукове, освітнє об’єднання 0,9 0,4 0,7 0,8
Творча спілка 1,1 0,1 0,0 0,7
Інше 0,4 0,3 0,0 0,3
Ні, я не є членом жодного 
з громадських об’єднань 85,3 93,5 93,5 88,6

Чи займались Ви волонтерською діяльністю (безоплатною 
роботою задля суспільних потреб) протягом року?

Захід Центр Південь Схід
Так 13,8 9,5 4,2 9,2
Ні 86,2 90,5 95,8 90,8

Чи надавали Ви протягом останнього року якусь благодійну 
грошову або матеріальну допомогу (наприклад, одяг чи їжу) 
людям чи громадським організаціям?
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Захід Центр Південь Схід
Так 44,5 24,4 5,9 23,9
Ні 55,5 75,6 94,1 76,1

Як ви вважаєте, чи потрібні у Вашому місті (селі) громадські 
організації?

Захід Центр Південь Схід
Так 57,6 52,2 36,3 54,2
Ні 19,1 17,9 28,4 15,0
Важко сказати 23,4 29,9 35,4 30,8

Якщо Ви не берете участь у діяльності громадських організа-
цій, то чому? 

Захід Центр Південь Схід
Мене взагалі не цікавить подібна 
діяльність

26,1 38,6 44,9 45,3

Вважаю, що моя участь нічого не 
змінить

18,2 12,8 19,5 16,5

Я не знаю, як це реально зробити, 
мені ніхто цього не пропонував

21,3 11,8 6,7 13,0

У мене немає часу на таку безоп-
латну роботу

19,9 19,0 9,2 18,7

Я боюся переслідувань з боку 
влади

1,0 0,4 0,8 1,0

Інше 4,3 4,4 2,4 1,6
Я беру участь у діяльності гро-
мадських організацій

7,8 7,5 10,1 5,8

Важко відповісти 15,3 13,1 14,5 11,2

За яких умов Ви особисто готові взяти участь у роботі громад-
ських об’єднань?

Захід Центр Південь Схід
Якщо робота в організації дозво-
лить вирішити нагальні пробле-
ми моєї родини

8,8 10,4 11,4 9,4



94

Якщо організацію очолює люди-
на, яка викликає в мене довіру та 
повагу

15,8 10,9 5,3 21,1

Якщо робота в організації дасть 
мені достойний заробіток 8,3 10,2 17,1 13,1

Якщо організація має репутацію 
ефективної і такої, що допомагає 
багатьом людям

19,8 10,7 16,1 16,5

Якщо участь у її діяльності 
дасть мені нові знання та нави-
чки

10,2 6,0 3,4 7,3

Якщо робота в організації буде 
зараховуватися до трудового 
стажу

6,7 6,2 7,1 6,1

Якщо діяльність організації від-
повідає моїм переконанням 15,2 14,0 9,1 12,8

Якщо така організація працює 
на благо України 17,2 10,5 8,7 8,6

Інше 1,7 1,1 0,0 0,5
Я взагалі не збираюся брати 
участь у роботі громадських ор-
ганізацій

42,2 55,4 58,1 46,5

А чим, на Вашу думку, повинні займатися у першу чергу гро-
мадські організації?

Захід Центр Південь Схід
Контролювати діяльність влади 39,9 50,3 19,1 38,4
Надавати людям юридичну та 
іншу допомогу в відстоюванні 
своїх прав

35,9 46,4 27,5 40,7

Захищати уразливі соціальні 
групи (інвалідів, багатодітні 
сім’ї тощо)

52,0 58,7 41,8 53,1

Організовувати культурне до-
звілля людей 13,3 19,0 20,6 18,8

Боротися з незаконними забудо-
вами 12,3 21,1 5,6 18,6
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Проводити незалежні аналітич-
ні дослідження та пропонувати 
способи вирішення соціальних 
проблем

17,9 26,6 17,9 29,3

Об’єднувати людей зі спільними 
інтересами 20,6 24,3 39,5 20,9

Організовувати акції протесту, 
якщо рішення влади будуть на-
носити шкоду

13,8 19,2 7,4 14,2

Допомагати військовим та во-
лонтерам у збройному конфлікті 
на Донбасі

27,5 29,0 25,2 26,8

Допомагати переселенцям 11,0 14,2 39,9 17,0
Інше 0,0 0,5 0,0 0,4
Вважаю, що діяльність таких ор-
ганізацій взагалі не потрібна 1,6 2,3 1,3 1,8

Важко сказати 13,9 11,1 7,3 15,9

ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ

Як би Ви оцінили нинішній рівень розвитку громадянського 
суспільства в Україні?

 18-29 
років

30-44 
років

45-59 
років

60 років 
і старші

Дуже високий 1,9 2,7 2,6 1,1
Загалом високий 20,0 9,7 7,8 5,0
Середній 43,1 42,5 39,9 37,4
Загалом низький 19,2 22,5 24,5 24,8
Дуже низький 4,0 10,5 12,3 13,3
Важко сказати 11,8 12,0 12,9 18,4

Чи можете Ви сказати, що Ви залучені до активної громад-
ської діяльності?

18-29 
років

30-44 
років

45-59 
років

60 років 
і старші

Так 9,9 7,7 9,2 4,5
Ні 85,9 89,1 87,1 91,1
Важко сказати 4,1 3,2 3,7 4,5
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Чи є Ви членом якихось громадських організацій, об’єднань, 
партій?

18-29 
років

30-44 
років

45-59 
років

60 років 
і старші

Громадська організація 2,6 2,8 3,6 1,7
Політична партія 2,8 2,7 2,4 0,9
Релігійне об’єднання, 
громада 1,4 2,6 2,7 2,2

Профспілка 1,6 3,5 3,5 1,8
Наукове, освітнє об’єд-
нання 0,7 0,6 1,2 0,3

Творча спілка 0,2 0,5 1,1 0,0
Інше 0,0 0,2 0,7 0,0
Ні, я не є членом жодно-
го з громадських об’єд-
нань

91,1 89,4 87,0 94,1

Чи займались Ви волонтерською діяльністю (безоплатною 
роботою задля суспільних потреб) протягом року?

18-29 років 30-44 років 45-59 років 60 років 
і старші

Так 12,1 11,4 9,2 5,4
Ні 87,9 88,6 90,8 94,6

Чи надавали Ви протягом останнього року якусь благодійну 
грошову або матеріальну допомогу (наприклад, одяг чи їжу) 
людям чи громадським організаціям?

18-29 років 30-44 років 45-59 років 60 років 
і старші

Так 29,3 29,2 29,0 14,8
Ні 70,7 70,8 71,0 85,2

Якщо Ви не берете участь у діяльності громадських організа-
цій, то чому? 

18-29 30-44 45-59 60 років 
і старші

Мене взагалі не цікавить 
подібна діяльність 32,1 35,2 38,5 45,4
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Вважаю, що моя участь ні-
чого не змінить 17,5 13,4 17,7 17,8

Я не знаю, як це реально 
зробити, мені ніхто цього 
не пропонував

18,3 14,3 13,4 9,1

У мене немає часу на таку 
безоплатну роботу 17,9 25,0 16,1 9,1

Я боюся переслідувань 
з боку влади 0,3 1,6 0,5 0,5

Інше 1,3 1,9 2,6 6,6
Я беру участь у діяльності 
громадських організацій 8,5 8,6 8,9 5,6

Важко відповісти 14,5 13,0 12,7 14,2

За яких умов Ви особисто готові взяти участь у роботі громад-
ських об’єднань?

18-29 30-44 45-59 60 років 
і старші

Якщо робота в організації дозво-
лить вирішити нагальні проблеми 
моєї родини

10,0 11,7 11,4 7,1

Якщо організацію очолює людина, 
яка викликає в мене довіру та по-
вагу

15,6 14,3 14,2 9,4

Якщо робота в організації дасть 
мені достойний заробіток 14,8 15,6 13,2 5,3

Якщо організація має репутацію 
ефективної і такої, що допомагає 
багатьом людям

16,5 20,6 15,1 9,8

Якщо участь у її діяльності дасть 
мені нові знання та навички 11,2 8,3 6,2 3,0

Якщо робота в організації буде за-
раховуватися до трудового стажу 6,9 9,6 7,2 2,5

Якщо діяльність організації відпо-
відає моїм переконанням 16,3 14,9 13,5 8,4

Якщо така організація працює на 
благо України 14,9 11,2 12,3 8,5
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Інше 1,4 1,1 0,2 0,9
Я взагалі не збираюся брати участь 
у роботі громадських організацій 41,2 41,1 48,4 68,6

А чим, на Вашу думку, повинні займатися у першу чергу гро-

мадські організації?

18-29 
років

30-44 
років

45-59 
років

60 років 
і старші

Контролювати діяльність влади 36,6 38,4 40,5 36,7
Надавати людям юридичну та 
іншу допомогу в відстоюванні 
своїх прав

34,1 40,4 39,6 37,7

Захищати уразливі соціальні гру-
пи (інвалідів, багатодітні сім’ї 
тощо)

43,8 56,3 52,6 52,1

Організовувати культурне дозвіл-
ля людей 19,1 20,1 16,8 16,0

Боротися з незаконними забудо-
вами 15,8 17,1 14,8 12,3

Проводити незалежні аналітич-
ні дослідження та пропонувати 
способи вирішення соціальних 
проблем

21,4 23,4 23,4 23,7

Об’єднувати людей зі спільними 
інтересами 33,1 25,1 26,5 22,3

Організовувати акції протесту, 
якщо рішення влади будуть нано-
сити шкоду

17,4 14,6 13,0 12,7

Допомагати військовим та волон-
терам у збройному конфлікті на 
Донбасі

28,5 29,9 26,8 24,5

Допомагати переселенцям 17,9 24,7 19,2 16,5
Інше 0,4 0,0 0,2 0,5
Вважаю, що діяльність таких ор-
ганізацій взагалі не потрібна 1,3 1,7 1,5 2,6

Важко сказати 11,9 9,8 11,2 15,0
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4. Іноземний досвід залучення волонтерів до 
пошуково-рятувальних робіт

Система цивільного захисту відіграє все більшу роль у забез-
печенні національної безпеки європейських країн і стає предме-
том зростаючої уваги у рамках міжнародних структур європей-
ської безпеки [2].

Протягом останніх років розуміння цілей, задач і організації 
цивільного захисту в європейських країнах зазнало значних змін. 
Зазначені зміни зумовлені передусім такими факторами:

— збільшенням кількості руйнівних природних та техноген-
них катастроф, збільшенням їх складності, що потребує нових за-
собів, методів, процедур і ресурсів;

— розумінням того, що у більшості випадків ефективність 
цивільного захисту забезпечується не тільки підготовкою інфра-
структури і відповідним плануванням її збереження та віднов-
лення, але й оперативними та організаційними можливостями із 
захисту населення;

— появою нових технічних можливостей і наукових мето-
дик, які дозволяють аналізувати, передбачати і попереджувати не-
безпечні сценарії розвитку з точністю і достовірністю, яка була 
неможливою у недалекому минулому. 

Найбільш ефективну систему цивільного захисту серед єв-
ропейських країн має Німеччина, яка базується на історично 
розвинутій організаційній інфраструктурі подвійного призна-
чення. Загальне керівництво здійснює Федеральне міністерство 
внутрішніх справ. Ця система має значні сили і засоби, розгалу-
жену мережу зв’язку та оповіщення, радіаційної розвідки і дози-
метричного контролю. Основним компонентом сил є служба за-
хисту від катастроф, чисельність якої при повному розгортанні 
може бути доведена до 600 тис. осіб. Захист населення вирішу-
ється шляхом створення системи суспільних і приватних захис-
них споруд, з урахуванням використання бомбосховищ періоду 
другої світової війни, шахтних виробок, печер, а також введенням 
планів евакуації. Запаси медичного забезпечення населення доз-
воляють при необхідності збільшити кількість лікарняних ліжок 
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до 2,5 млн. Держава велику увагу приділяє створенню на підпри-
ємствах із числом працюючих від 30 і більше осіб добровільних 
формувань — аварійно-рятувальних, протипожежних, медичних, 
оповіщення, радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

В Італії виконання завдань щодо вирішення питань, пов’я-
заних із надзвичайними ситуаціями, покладено на Департамент 
із питань цивільного захисту (DPC), який безпосередньо під-
порядкований Голові Ради Міністрів Італії. Структурований 
в організаційному відношенні з 8-ми управлінь і 43 служб, 
Департамент є основою створеної Національної служби з пи-
тань цивільного захисту країни. До його складу належать дер-
жавні адміністрації центрального, регіонального та периферій-
ного рівнів разом із іншими національними і територіальними 
структурами як громадського, так і приватного сектору. Серед 
головних завдань, які належать до компетенції Департаменту, 
необхідно відзначити координацію та сприяння всій системі ци-
вільного захисту, безпосередню участь у ліквідації НС, удоско-
налення законодавства для запобігання НС, інформування гро-
мадськості про свою діяльність, сприяння поширенню культури 
цивільного захисту серед населення, створення та управління 
інформаційними мережами для уникнення небезпечних ризи-
ків. Характерною особливістю цивільного захисту в Італійській 
Республіці є те, що, на відміну від багатьох європейських країн, 
де завдання такого типу покладено на один або два державних 
органи, до виконання цієї функції в Італії залучено весь орга-
нізаційний механізм держави. Принципову роль відіграють 
Національний корпус пожежників, окремі підрозділи Збройних 
сил, Державний корпус лісового господарства, Фінансова гвар-
дія та Червоний хрест.

Особливу роль при виконанні завдань, пов’язаних із цивіль-
ним захистом, беруть на себе добровільні організації Італії, які 
започаткували таку традицію у Флоренції. На сьогодні майже 1,2 
млн осіб є членами цих добровільних асоціацій, що в середньому 
складає практично половину людських ресурсів Італії, задіяних 
у ліквідації надзвичайних ситуацій.
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У Франції система попередження та ліквідації надзвичай-
них ситуацій розглядається як важлива складова національної 
оборони країни. Загальне керівництво системою захисту на-
селення в мирний та воєнний час здійснює Міністр внутрішніх 
справ через Департамент цивільного захисту. Для виконання за-
вдань створені спеціальні органи управління цивільного захисту. 
Керівництво цивільним захистом у територіальному утворенні 
покладається на префекта одного з департаментів, який керує 
діями префектів регіонів та департаментів і підвідомчих їм сил 
та засобів, а також очолює комітет зони оборони, створений на 
правах консультативного органу, що складається із представників 
військових та цивільних органів управління даної зони. 

На регіональному та місцевому рівні керівництво цивільним 
захистом здійснює голова відповідної адміністрації (префект або 
мер), який може залучати всі наявні на підвідомчій йому тери-
торії сили та засоби. Отже, організація усіх гілок влади поєднує 
відповідальність держави з автономією місцевих адміністрацій 
під час виконання завдань цивільного захисту. Органи управлін-
ня, сили та засоби, що безпосередньо їх організують та реалізу-
ють в мирний час не відрізняються від тих, що будуть використо-
вуватися у воєнний час.

Цивільна оборона Швеції також є складовою загальної сис-
теми оборони країни. Загальне керівництво Цивільної оборо-
ни здійснює Міністр оборони через управління Цивільної обо-
рони. Начальник цього управління є одночасно і начальником 
(генеральним директором) цивільної оборони країни, очолює 
Національну раду з цивільної оборони, усі сім членів якої призна-
чаються особисто королем. У країні створена значна кількість за-
хисних споруд. Як правило, вони розташовуються в найбільших 
містах. Є сховища скельного типу, вирубані в гірських породах на 
глибині 15-20 м, загальна місткість яких складає близько 100 тис. 
осіб. Засобами індивідуального захисту планується забезпечити 
кожного мешканця країни.

За своїм призначенням і функціями, що виконують-
ся, Цивільна оборона Швеції поділяється на місцеву (в діль-
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ницях, муніципалітетах) і регіональну (в округах і районах). 
Основу складають сили і засоби місцевої Цивільної оборони. 
Вирішенням завдань мирного часу займається рятувальна служ-
ба. Її сили залучаються до робіт при ліквідації пожеж, повеней, 
аварій на хімічних виробництвах, усіх видах транспорту.

В Австрії центральним органом виконавчої влади, який від-
повідає в рамках держави за організаційні питання плануван-
ня, запобігання і реагування на надзвичайні та кризові ситуації 
в країні є Федеральне міністерство внутрішніх справ (ФМВС). 
Безпосередньо організацією діяльності у сфері цивільного захи-
сту населення, подолання кризових ситуацій, а також запобіган-
ня, локалізації та ліквідації наслідків НС займається Управління 
П/4 ФМВС, яке структурно підпорядковується Генеральній ди-
рекції громадської безпеки ФМВС.

Це Управління має у своєму складі два підрозділи: Реферат 
ІІ/4/а, який відповідає за організацію роботи з питань ЦЗ насе-
лення, подолання кризових ситуацій та ліквідацію наслідків НС 
у середині країни та Реферат П/4/b, відповідальний за вирішення 
зазначених питань у міжнародних масштабах.

Державне управління ЦЗ в Австрії побудоване на комплек-
сній системі, яка спрямована передусім на попередження та лока-
лізацію НС, й охоплює зони відповідальності в рамках федерації, 
земель, районів, общин, відповідних структурних підрозділів із 
ЦЗ і громадян та включає виконання широкого спектра завдань 
у сфері захисту населення від природних і техногенних загроз та 
надання допомоги під час кризових та НС.

ЦЗ населення включає комплексну програму дій щодо вико-
нання таких заходів:

— заходи щодо захисту від природних катастроф і технічних 
аварій;

— заходи щодо самостійного захисту;
— повсякденні заходи щодо попередження та протидії загро-

зам і небезпеці;
— превентивні заходи щодо захисту населення від наслідків 

можливих дій з боку міжнародних терористів.



106

Реалізація завдань державного управління ЦЗ здійснюєть-
ся на державному та регіональному рівні (рівні федеральних зе-
мель).

3 травня 2003 р. ФМВС Австрії відповідає за організацію ЦЗ 
населення, подолання кризових ситуацій та ліквідацію наслідків 
НС як у межах країни, так і в міжнародних масштабах. Таким чи-
ном, уперше на федеральному рівні відповідальність за координа-
цію роботи в зазначених вище сферах сконцентровано в одному 
центрі, що дозволяє більш ефективно та оперативніше реагувати 
на кризові ситуації та катастрофи, що виникають.

Необхідно зазначити, з огляду на те, що дві третини терито-
рії Австрії складає гірська місцевість, у складі ФМВС існує спе-
ціальний підрозділ “Альпійська служба”, яка структурно входить 
до складу Реферату П/2/b Управління П/2 Генеральної дирекції 
громадської безпеки. “Альпійська Служба” виконує рятувальні та 
інші завдання у складних гірських умовах.

Усі земельні Управління поліції, окрім земель Бургенланд та 
Відень, мають у своєму складі так звані “альпійські” оператив-
ні групи. До складу цих груп належать співробітники поліції, які 
пройшли спеціальну гірську та альпіністську підготовку. Основна 
частина поліцейських, що входить до складу таких груп, прохо-
дять звичайну службу в різних регіональних і територіальних 
підрозділах. У разі необхідності вони оперативно долучаються до 
виконання “альпійських” завдань. 

У Республіці Польща функції ЦЗ населення від НС викону-
ють Головна комендатура пожежної охорони, Служби водного та 
гірського порятунку, Цивільна оборона, а також їх підрозділи на 
регіональному та місцевому рівнях, які підпорядковані місцевим 
органам влади.

Загальну координацією цієї роботи здійснює орган централь-
ної виконавчої влади Міністерство внутрішніх справ і адміністра-
ції, у структурі якого діють, зокрема, Бюро з питань ліквідації 
наслідків стихійних лих і Департамент кризового управління та 
оборонних справ, які виконують переважно управлінські функції. 
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Це Бюро виконує функції профільного Секретаріату міністра 
з питань ліквідації наслідків стихійних лих. До завдань структури 
належать питання підготовки справ до ініціювання, координації 
та опрацювання програм діяльності урядової адміністрації в сфе-
рі ліквідації наслідків повені, зсувів ґрунту та інших стихійних 
лих. Крім того, Бюро забезпечує фінансову діяльність адміністра-
ції, підтримує зв’язок з органами територіального самоврядуван-
ня та недержавними організаціями відповідно до своєї компетен-
ції.

До завдань Департаменту кризового управління та оборон-
них справ належать такі: 

— організація та забезпечення реалізації завдань, віднесених 
до компетенції міністерства в сфері НС, зокрема планування ді-
яльності в питаннях загальної громадської безпеки та кризового 
управління, рятування та захист населення, нагляд за Державною 
пожежною службою та функціонуванням Національної системи 
порятунку та гасіння, рятуванням у горах та на воді, цивільною 
обороною, попередження та усунення наслідків терористичних 
замахів, охорона інфраструктури життєзабезпечення, координа-
ція виконання обов’язків за міжнародними угодами; 

— здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення;
— опрацювання пропозицій, інших документів для потреб 

Урядової кризово-координаційної групи;
— нагляд за діяльністю Науково-дослідного Центру про-

типожежної охорони та навчального закладу (Головна школа) 
Пожежної служби;

— координація міжнародної співпраці у сфері цивільної обо-
рони, кризового управління, рятування та охорони населення, 
інфраструктури життєзабезпечення;

— контроль та забезпечення мобілізаційного матеріаль-
но-технічного резерву;

— координація та нагляд за рівнем територіальної мобіліза-
ційної готовності на випадок НС, планування заходів профілакти-
ки і ситуаційне моделювання кризових явищ, реалізація програм 
щодо захисту населення.
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Окрім цього, на місцевому рівні у структурі урядів воєводств 
функціонують відділи кризового управління, які підпорядкову-
ються воєводі. Ці органи несуть відповідальність за ліквідацію 
наслідків НС на рівні воєводств.

Правовим актом, який регулює всі питання щодо усунення 
наслідків аварій або стихійних лих, є Закон Республіки Польща 
від 18.04.2000. “Про надзвичайні ситуації”. Ним, зокрема, пе-
редбачено, що ліквідацією наслідків НС на місці керують: війт 
(бурмістр, президент міста), якщо НС трапилася виключно на те-
риторії гміни; староста, якщо НС трапилася на території більше, 
ніж однієї гміни, що входять до складу повіту; воєвода, якщо НС 
трапилася на території більше, ніж одного повіту, що входять до 
складу воєводства; міністр внутрішніх справ і адміністрації або 
інший міністр, визначений урядом, якщо НС трапилася на тери-
торії більше, ніж одного воєводства.

Ліквідація наслідків НС здійснюється силами спеціальних 
кризових команд, створених на локальному, регіональному або 
урядовому рівнях. Склад цих команд визначають місцеві органи 
влади, їх фінансування здійснюється як із місцевих, так і цен-
трального бюджетів.

Окрім цього, до усунення наслідків НС можуть бути залуче-
ні Пожежна охорона, поліція, армія, медичні служби, прикордон-
на охорона, Морська служба пошуку і порятунку, інші державні 
служби, інспекції, структури тощо, залежно від обсягів завданої 
шкоди.

Законодавством Республіки Польща передбачено також ме-
ханізм відшкодування органам місцевого самоврядування шкоди, 
завданої внаслідок стихійних лих та інших катастроф. Зокрема, 
у проєкті бюджету країни окремо закладаються кошти на усу-
вання наслідків такого роду явищ. Розподіл коштів здійснюєть-
ся Міністерством фінансів за поданням Міністерства внутрішніх 
справ і адміністрації. 

У системі забезпечення національної безпеки Словацької 
Республіки центральним органом виконавчої влади, який відпо-
відає за питання запобігання, планування і реагування на над-
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звичайні та кризові ситуації, є Міністерство внутрішніх справ 
(МВС) Словацької Республіки. Для виконання вказаних функцій 
у системі МВС створено Секцію кризового менеджменту та ци-
вільної захисту.

Головними функціями та завданнями Секції кризового ме-
неджменту та цивільного захисту МВС Словацької Республіки є 
такі: забезпечення управління в кризових ситуаціях; ЦЗ населен-
ня; роботи інтегрованої системи рятування; економічної та госпо-
дарської мобілізації; цивільного кризового планування; охорони 
критичної інфраструктури; керівництва системою ЦЗ та гумані-
тарної допомоги. 

Організаційна структура Секції кризового менеджменту та 
цивільного захисту МВС Словацької Республіки є такою: 

— організаційний відділ;
— відділ кризового менеджменту;
— відділ ЦЗ населення;
— відділ матеріального забезпечення ЦЗ та гуманітарної до-

помоги;
— навчальний та технічний інститут кризового менеджмен-

ту і ЦЗ;
— центральний склад МВС Словацької Республіки;
— гірська рятувальна служба.
Міністр внутрішніх справ Словацької Республіки є керів-

ником центрального кризового штабу, який створюється для 
управління державою в кризових ситуаціях. Керівник централь-
ного кризового штабу, згідно із Законом “Про управління держа-
вою в кризових ситуаціях (окрім часу війни та військового ста-
ну)” від 22.06.2002. № 387, невідкладно доповідає Президенту та 
Прем’єр-міністру Словацької Республіки про виникнення кризо-
вої ситуації чи про прямі загрози її виникнення. Штаб діє відпо-
відно до Статуту, який схвалює Уряд Словацької Республіки. 

Основними завданнями центрального кризового штабу є 
такі:

— співпраця з Радою безпеки Словацької Республіки при 
вжитті заходів для виходу з кризової ситуації;
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— координація діяльності кризових штабів нижчого рівня;
— контроль виконання визначених урядом завдань і заходів 

по виходу з кризової ситуації;
— подання пропозицій уряду республіки щодо необхідності 

отримання допомоги від іноземних держав;
— подання пропозицій уряду держави щодо використання 

цільових резервів фінансових ресурсів для виходу з кризової си-
туації та локалізації її наслідків.

Функціонування інтегрованої системи рятування “112” фі-
нансується з державного бюджету. За управління системою “112” 
відповідає відділ кризового менеджменту Секції кризового ме-
неджменту та цивільної захисту МВС Словацької Республіки. 
Організаційно система “112” складається з восьми крайових (об-
ласних) координаційних центрів. У роботі системи “112” задіяні 
підрозділи: 

— пожежно-рятувального корпусу МВС;
— служби швидкої медичної допомоги;
— поліцейського корпусу МВС;
— авіації МВС;
— контрольної хімічної лабораторії ЦЗ;
— гірничої рятувальної служби.
В Угорщині центральним органом виконавчої влади, відпо-

відальним за питання запобігання, планування і реагування на 
надзвичайні та кризові ситуації є Головна Дирекція з надзви-
чайних ситуацій Міністерства органів самоврядування та роз-
витку територій. До головних завдань Дирекції відноситься за-
хист громадян та їх благ при виникненні таких НС, як пожежі, 
аварії, катастрофи та інші небезпечні ситуації, що загрожують 
населенню. При виконанні цих завдань Дирекція може залуча-
ти широкі кола громадськості для ліквідації НС. Головна мета 
Дирекції — ефективне запобігання, результативне втручання 
і успішне виконання робіт для забезпечення щоденної безпеки 
громадян.

Структура Центрального органу Дирекції має такі підрозді-
ли: інспекції; з питань управління НС; господарський підрозділ.
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Структура Регіональних органів включає регіональні офі-
ційні та добровільні пожежні служби, обласні дирекції з НС, які 
виконують також завдання пожежних служб другої інстанції, 
Столична дирекція охорони громадського порядку, Дирекція з НС 
аеропорту, навчальні центри з НС.

Крім того, до Головної Дирекції належать такі державні 
установи: Аналітична лабораторія пожежної охорони; Відділ по-
ставок та обслуговування; Відділ забезпечення та соціального 
страхування; Редакція періодичного видання “Захист від надзви-
чайних ситуацій”; Центральний Духовий оркестр пожежної охо-
рони; Музей пожежної охорони; 

Головне управління з питань комунікації; Група психологів; 
Головне управління інформації та зв’язку.

У Чеській Республіці, відповідно до Закону № 240/2000 “Про 
кризове управління та внесення змін до деяких законів”, органа-
ми, що беруть участь у врегулюванні кризових ситуацій, є уряд, 
міністерства і відомства, Чеський національний банк, органи міс-
цевого самоврядування і виконавчої влади та спеціальні терито-
ріальні органи. Центральним координувальним органом у цій 
сфері є Рада безпеки держави, основною метою якої визначено 
розбудову надійної та безпечної системи держави, забезпечення 
координації і контролю заходів, що спрямовані на попередження 
або ліквідацію надзвичайних або кризових подій. Робочим орга-
ном Уряду Чеської Республіки є Центральний кризовий штаб, що 
покликаний вирішувати кризові ситуації. На регіональному рівні 
функціонують ради безпеки країв.

Безпосередні практичні заходи із запобігання виникнення 
кризових і надзвичайних подій, а також ліквідації їх наслідків 
покладено на Інтегровану рятувальну систему (ІРС — “Служба 
112”), що функціонує у складі Пожежно-рятувальної служби 
МВС Чеської Республіки з 1 січня 2001 р. Керівництво ІРС здійс-
нюється Управлянням інтегрованої рятувальної системи та вико-
нання служби, до складу якого належать відділи ІРС, підрозділи 
протипожежної охорони, технічної та хімічної служби, психоло-
гічної допомоги. 
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Головне управління Пожежно-рятувальної служби у сфері 
IPС забезпечує:

— методичне керування виконанням державних функцій ор-
ганами країв у цьому питанні; 

— управління виконанням функцій пожежно-рятувальними 
підрозділами у напрямі ІРС;

— контроль за виконанням завдань та надання кваліфікованої 
методичної допомоги пожежно-рятувальними підрозділами країв;

— опрацювання розвитку ІРС та підготовки до надзвичай-
них подій, організацію залучення Чеської Республіки до міжна-
родних рятувальних операцій для ліквідації надзвичайних подій 
за кордоном та надання гуманітарної допомоги іншим державам;

— забезпечення центральної координації закордонних та 
ліквідаційних заходів, контроль та координація рятувальних пла-
нів ІРС країв та розробка плану проведення рятувальних робіт на 
державному рівні;

— виконання функцій координатора при зверненні за допо-
могою при катастрофах, великих аваріях відповідно до міжнарод-
них угод із прикордонними державами.

Управління інтегрованої рятувальної системи та виконання 
служби відповідає за концепцію і реалізацію ІРС, координацію 
рятувальних заходів та співпрацю підрозділів ІРС, за координа-
цію та контроль дій підрозділів пожежної охорони. Бере участь 
у дослідницькій діяльності стосовно пожежної охорони, оцінює, 
систематизує та накопичує інформацію необхідну для конкретних 
дій підрозділів пожежної охорони, подає пропозиції з надання до-
тацій громадським об’єднанням та цільових дотацій добровіль-
ним пожежним командам, організує інструктаж та навчання для 
територіальних підрозділів ІРС, координує їх півпрацю тощо. 

Управління виконує також такі завдання: 
— забезпечує аналізи та оцінки небезпеки виникнення над-

звичайних подій, зокрема стихійних лих масштабних аварій, 
координує підготовку рішень для надзвичайних подій та бере 
участь центральному керівництві рятувальних заходів;

— готує концептуальні та методичні матеріали, докумен-
тацію IPС та координує їх опрацювання Пожежно-рятувальною 



113

службою Чеської Республіки, висловлює зауваження та рекомен-
дації до аварійно-рятувальних планів, обладнанню та документа-
ції конкретних об’єктів, у частині, що стосується ІРС;

— у сфері стратегічного управління координує та створює 
умови для залучення підрозділів ІРС на всіх рівнях державного 
управління та місцевого самоврядування з метою їх системної 
співпраці при здійсненні ними безпосередніх рятувальних і лікві-
даційних заходів, оцінює спільні дії підрозділів ІРС на республі-
канському рівні;

— опрацьовує пропозиції з матеріально технічного та фі-
нансового забезпечення підрозділів ІРС. На регіональному рівні 
ІРС складається з підрозділів ІРС у складі Пожежно-рятувальних 
служб країв, міст, районів, селищ, їх фінансування здійснюється 
з відповідних місцевих бюджетів.

Таким чином, моделі ЦЗ країн ЄС різняться між собою, од-
нак мають спільні основоположні цілі і принципи — попереджен-
ня, боротьба з наслідками і відновлення після природних і техно-
генних катастроф, незалежно від причин їх виникнення з метою 
збереження життя і здоров’я громадян, їх власності, демократич-
ного устрою держави і ринкових засад економіки. Також в роз-
глянутих моделях використовуються механізми залучення добро-
вільних спеціалізованих організацій для виконання конкретних 
функцій ЦЗ. Зокрема, що стосується порятунку людей в горах.

Гірські служби порятунку можуть бути професійними або 
волонтерськими. Професійні служби порятунку функціонують 
переважно у місцях з високим попитом, таких як Альпи, націо-
нальні парки з гірською місцевістю та на більшості гірськолиж-
них курортів. Однак трудомісткий і епізодичний характер гір-
ського рятування, поряд із специфічними навиками та знанням 
місцевості, сприяє залученню до гірського рятування доброволь-
ців-волонтерів. Вони часто складаються з місцевих альпіністів та 
гірських провідників.

Офіційні служби порятунку функціонують у співпраці з до-
бровільними службами. Наприклад, платна команда вертолітних 
рятувальників може працювати з добровольчою командою гір-
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ських рятувальників на місцях. Гірське рятування часто безко-
штовне, хоча в деяких країнах рятувальні організації стягують 
плату за свої послуги. В більшості випадків це покриття витрат 
на рятування гвинтокрилом.

У більш віддалених або менш розвинених країнах світу про-
фесійні гірські служби порятунку часто невеликі або взагалі не 
існують.

В країнах Європи діють такі добровільні волонтерські гір-
ські рятувальні організації та служби:

РУМУНІЯ
У 1991 році Федерація туризму-альпінізму заснувала ство-

рення Асоціації гірських рятувальників (A.N.S.M.R.) знану як 
Сальвамонт. У 2003 році Постановою Уряду передбачається ство-
рення повітових громадських служб Сальвамонт повітовими ра-
дами Румунії.

В 2004 році Національна асоціація гірських рятувальників 
отримує статус громадського комунального об’єднання та фінан-
сується Урядом Румунії. Створюється Національний диспетчер 
Сальвамонта для прийому екстрених викликів та їх скерування 
до гірських рятувальних груп. Проект став можливим завдяки 
спеціальній підтримці, наданій VODAFONE, який став офіцій-
ним партнером румунської служби порятунку. Міністерство ту-
ризму ініціює програму «Сальвамонт», за допомогою якої усі гір-
ські рятувальні команди забезпечуються засобами реагування та 
транспорту — автомобілями, всюдиходами та снігоходами. 

На сьогодні діяльність гірських рятувальників організована 
в 24 гірських повітах, в яких працюють близько 250 офіційних 
(оплачуваних) гірських рятувальників і біля 400 добровольців-ря-
тувальників.

ЧЕХІЯ
Гірська служба Чеської Республіки здійснює загальнодер-

жавні гірські рятувальні операції та пошуково-рятувальні опе-
рації на складних місцевостях у тісній співпраці з Авіаційною 
Службою порятунку та поліцією Чеської Республіки. 
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З 2004 року гірська служба порятунку координується 
Міністерством регіонального розвитку. 

Гірська рятувальна служба має дві внутрішні організації: 
Horská služba ČR, o. p. с. із штатними працівниками та волонтер-
ська організація Horská služba ČR, o. с. Ці організації діють як 
одна організація, і туристи не відчувають різниці. Штатні спів-
робітники отримують зарплату та спорядження. Волонтери пра-
цюють безкоштовно і мають право отримати весь одяг та споря-
дження. Фізичні іспити та знання однакові для обох структур. 

Служба самостійно здійснює та підтримує зимове тичкове 
знакування (5 км на 1 рятувальника). 

Порятунок безкоштовний. Налічує більш як 80 професійних 
рятувальників та біля 400 добровольців.

ПОЛЬЩА
У Польщі порятунком в горах займаються GOPR (Гірська 

добровільна пошуково-рятувальна служба) і TOPR (Татранська 
добровільна пошуково-рятувальна служба), які є громадськими 
організаціями. 

GOPR — організація, яка має 7 регіональних груп, прово-
дить рятувальні акції та навчання і запобігає нещасним випадкам 
у гірських районах Польщі. 

У всіх групах GOPR разом працюють повний робочий день 
102 рятувальники, 1345 рятувальників-добровольців та 204 кан-
дидати в рятувальники.

Заснована організація у 1952 р. в Закопане з ініціативи 
Татранської служби добровольчої допомоги. Цього ж року було 
створено характерний знак рятувальників GOPR та її такі відді-
лення: Бескидська служба добровільної допомоги, Криницька 
служба, Судетська служба. Через чотири роки були створе-
ні наступні регіональні групи: Татранська група (Закопане), 
Бескидська група (Бельсько-Бяла), Криницька група (Криниця) 
та Рабчанська група зі штаб-квартирою в Рабці. У 1961 році була 
створена Бещадська група в Сяноку. У 1968 році GOPR став зви-
чайним членом ICAR — Міжнародного альпійського комітету 
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з порятунку. На початку 1970-х GOPR запровадив систему раді-
озв’язку, а в 1975 р. — співпрацю з санітарною авіацією. У 1976 
р. Судецьку групу поділили на Карконоську та Валбжисько-
Кльодзку. У 1990 році Татранські рятувальники покинули струк-
тури GOPR, повернувшись до формули незалежного об’єднан-
ня — Служби Татранського порятунку.

GOPR є закритою організацією. Для того, щоб стати ряту-
вальником GOPR, необхідно мати відповідний вік (18-35 років), 
пройти дворічне стажування кандидата, інтенсивне навчання, 
скласти кваліфікаційні тести, під час яких перевіряють не лише 
теоретичні навички (медичні знання, знайомість місцевості тощо), 
а й фізичний стан, вміння їздити на лижах тощо, та скласти іспит.

Рятувальники GOPR-у працюють на цілодобовій службі про-
тягом року на своїх рятувальних постах, які зазвичай розташовані 
у притулках, більших гірськолижних осередках та місцях інтен-
сивного туристичного руху. Сьогодні рятувальники використову-
ють сучасну рятувальну техніку, яка значно покращує їх роботу, 
такі як, позашляховики, квадроцикли, снігоходи, лавиношукачі, 
GPS-навігатори, тощо. Рятувальники також проходять навчання 
з водного рятування з урахуванням гірських річок. Порятунок 
безкоштовний.

СЛОВАЧЧИНА
Гірська рятувальна служба Словаччини регулюється Законом 

№ 544/2002 Зб. Про гірську службу порятунку із змінами (далі — 
Закон). 

Гірська рятувальна служба — це державна бюджетна орга-
нізація, якою керує Міністерство внутрішніх справ Словацької 
Республіки (далі — Міністерство). Гірсько-рятувальна служба 
здійснює діяльність, організовує та виконує рятувальні заходи 
в гірських районах, визначених розділом 3 Закону, та в печерах на 
території Словацької Республіки.

Гірська рятувальна служба, зокрема:
— надає інформацію, що стосується безпеки людей;
— здійснює профілактичні заходи, пов’язані з безпекою лю-

дей, особливо у разі виникнення лавини;
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— бере участь у пошуку зниклої особи;
— координує прокладання і маркування маршрутів; 
— забезпечує функціонування рятувальних і опорних стан-

цій гірських рятувальних служб;
— надає медичну допомогу відповідно до спеціального рег-

ламенту1 спільно зі службою екстреної медичної допомоги;
— забезпечує та проводить дослідження і навчальну діяль-

ність;
— виконує завдання в рамках інтегрованої системи порятунку;
— надає матеріально-технічне обладнання особам, які бе-

руть участь у виконанні завдань гірської служби; 
— сприяє в документуванні подій, що призвели до смерті 

або нанесенні шкоди; 
— проводить підготовку собак до рятувальних заходів; 
— співпрацює з органами державної влади, місцевими орга-

нами влади, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними 
та фізичними особами сторони у виконанні обов’язків, передба-
чених законом; 

— співпрацюють з міжнародними організаціями, що ді-
ють у галузі гірського порятунку, в яких представляє Словацьку 
Республіку;

— консультують заходи безпеки при спортивних та інших 
подіях на замовлення організаторів; та ін.

Гірська рятувальна служба також забезпечує професійну під-
готовку рятувальників-волонтерів та інших фізичних і юридич-
них осіб. 

Гірська рятувальна служба організаційно поділяється на 
дирекцію гірської служби порятунку та центри гірської служ-

1 1.  Акт № 578/2004 Зб. щодо медичних працівників, медичних праців-
ників, професійних організацій охорони здоров’я та про внесення змін 
до деяких законів із змінами, внесеними змінами.

 2.  Акт № 422/2015 Зб. про визнання доказів про освіту та про визнан-
ня професійної кваліфікації та про внесення змін до деяких актів із 
змінами та доповненнями.
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би порятунку (навчальний центр, центр запобігання лавинам, 
центр оперативного виклику та обласні центри гірських районів: 
а) Високі Татри, Білянські Татри, Пєніни; б) Західні Татри; в) 
Низькі Татри; г) Великі Фатри, Кремніцькі верхи; д) Малі Фатри, 
Середні Бескиди, Високі гори Кисуцькі, Кисуцькі Бескиди, 
Моравсько-Сілезькі Бескиди, Яворники; f) Словацький рай, 
Буковське верхів’я.

В Словаччині розвинута мережа громадських об’єднань гір-
ських рятувальників, які співпрацюють із державною службою 
порятунку. Так, наприклад на території Пєнінського національно-
го парку працює громадська спілка «Гірська рятувальна служба 
Пєнінського національного парку» (HS PIENAP), яка була ство-
рена у 2005 р. і зареєстрована у Міністерстві внутрішніх справ 
Словацької Республіки. Організація об’єднує осіб, які мають про-
фесійну та фізичну кваліфікацію для здійснення заходів у сфері 
гірського порятунку та пов’язаних з ними заходів. Наприкінці 
2019 року до її складу входило 40 рятувальників-волонтерів, 
з яких 25 мали усі необхідні компетенції та кваліфікації для здійс-
нення пошуково-рятувальних робіт.

Предметом діяльності Гірської служби Національного парку 
Пєніни є рятувальна, профілактично-просвітницька діяльність, 
діяльність у галузі охорони природи, діяльність довідкових та ін-
формаційних служб, створення, маркування та обслуговування 
пішохідних, лижних, бігових та пішохідних маршрутів, велоси-
педних доріжок, притулків, котеджів та станції охорони здоров’я. 

У своїй діяльності HS PIENAP співпрацює: а) з гірською 
службою порятунку при виконанні завдань Гірської служби від-
повідно до §4 абз. 1 Закону № 544/2002; б) з іншими компонента-
ми інтегрованої системи порятунку; в) з організаціями, які здій-
снюють подібну діяльність на польській стороні Пєнін, Спішська 
Магура та Татри; г) з Адміністрацією Національного парку 
Пєніни у виконанні завдань у галузі охорони природи; д) з опе-
раторами персональних засобів гірського транспорту та гірсько-
лижними центрами для виконання завдань у галузі рятувальних 
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та профілактичних заходів на гірськолижних схилах, та іншими 
суб’єктами. 

АЛЬПІЙСЬКІ КРАЇНИ — центральний європейський 
координаційний орган гірського рятування (IKAR/CISA, Швей-
царія)

Фінансування — державні структури (федеральні, кантони, 
департаменти та провінції), субсидії приватних та ГО, пожертви, 
подарунки, членські внески. Покриття витрат на проведення ря-
тувальних робіт спеціальними спортивними страховками або 
страховками альпійських клубів.

Реєстрація туристів не передбачена, рятують в основному 
некомерційні структури, переважно безоплатне рятування, зарп-
лату отримує тільки адміністративно-управлінський апарат в не-
великій кількості, покриття витрат на рятування гвинтокрилом, 
рішення про виліт приймає координатор рятувальної акції.

АВСТРІЯ
Гірський порятунок в Австрії розподілений на сім регіональ-

них асоціацій. Налічується 300 місцевих відділень з кількістю 
біля 12 000 гірських рятувальників. Єдиний гірський рятуваль-
ний екстрений виклик за номером телефону 140. Відбувається 
підключення до відповідного рятувального центру. Якщо немає 
прийому тоді телефонують 112. 

НІМЕЧЧИНА
«Бергвахт» у Німеччині — організація Німецького Червоного 

Хреста, яка активно працює в гірській службі порятунку та спри-
яє охороні природи. Гірська рятувальна служба працює в одинад-
цяти державних відділеннях Червоного Хреста. Надає допомогу 
у 90% випадках при виклику екстрених служб. 

ІТАЛІЯ
Порятунок в гірській місцевості проводиться Національним 

альпійським і спелеологічним рятувальним корпусом / 
Національною службою гірського та спелеологічного порятунку 
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(C.N.S.A.S.) — це секція італійського альпійського клубу, який 
налічує понад 300 000 членів.

НСГСП (C.N.S.A.S.) — національна оперативна структура 
Національної служби цивільного захисту. Станом на 2016 рік має 
понад 7500 рятувальників.

Окрім високого рівня підготовки та вміння рятівників здійс-
нювати операції допомоги чи порятунку у гірській та підземній 
місцевості в будь-яку пору року, дня і ночі, партикулярна особли-
вість цієї Служби полягає у тому, що вона складається виключно 
з професіоналів своєї справи: спеціалізованих та висококваліфіко-
ваних волонтерів порятунку НСГСП. Діяльність гірських рятівни-
ків та спелеологів НСГСП чи Червоного Хреста Італії, які спеціа-
лізуються у цьому виді діяльності, не оплачується. В протилежно-
му випадку, в Італії існувала б державна служба, працівники якої 
були б держслужбовцями і отримували б за їх працю зарплату.

Навчальна програма у НСГСП є однаковою як для аспі-
рантів (початківців або іншими словами добровольців) так і для 
всіх активних (дійсних) членів НСГСП, які вже є рятівниками-во-
лонтерами по всій Італії.

Для прийняття у НСГСП, кандидат, тобто доброволець, 
повинен бути у віці від 18 до 45 років i бути дійсним членом асо-
ціації CAI (Club Alpino Italiano). Особа, яка має намір служити 
ближнім у НСГСП, повинна звернутися   до найближчого осередку 
(Комітету) НСГСП за місцем проживання, щоб пройти співбесіду 
з особою, яка займається проведенням співбесід з кандидатами. 
При співбесіді, ця особа розглядає також і професійний досвід 
кандидата у цій сфері. Якщо співбесіда буде мати позитивний ре-
зультат, то кандидат (доброволець), допускається до високоселек-
тивного випробування та відбору і це при умові що в нього:

— є відсутнє кримінальне минуле;
— відмінний психолого-фізичний стан здоров’я (визначається 

експертами при проходженні кандидатом медкомісії в день відбору);
— відмінна здатність руху по будь-якому типу гірської та 

підземної місцевості;
— 4-ий клас категорії UIAA (скелелазіння у вертикалі 60° по 

льоду);
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— відмінне вміння їзди на лижах у горах по різних типах 
снігу;

— відмінне знання території: трас і гірських місцевостей;
— беззаперечна готовність присвятити свій вільний час 

для проходження професійного вишколу, чергувань за графіком 
та здійснення операцій різного роду, що пов’язані з діяльністю 
НСГСП;

— сплачений вступний членський внесок;
— є здатність працювати в команді. Це вміння характеризує 

ідентичність дійсного члена НСГСП.
Майбутні рятівники-волонтери НСГСП здобувають профе-

сійну освіту впродовж 2 (двох) років. Формаційний процес (про-
фесійна підготовка) як і процес відбору кандидатів (доброволь-
ців) триває впродовж цих двох років. Після закінчення випробу-
вального терміну, кандидати здають усні, письмові та практичні 
іспити, отримують уніформу та службове посвідчення і кваліфі-
кацію «Гірський рятівник» (по-італійськи: soccorritore alpino) або 
«Спелеолог-рятівник» (по-італійськи: speleologo soccorritore).

Також до рятування залучаються: 
1. Альпійський рятувальний корпус Guardia di Finanza 

(SAGF) — спільно з лісовою службою.
2. Рятувальні команди альпійських військ.
3. Фахівці Національної пожежної охорони /Національна 

пожежно-рятувальна служба (далі НПРС), що підпорядкова-
на Департаменту НПРС, Громадського Порятунку та Цивільної 
Оборони МВС Італії.

На сьогоднішній день пожежних частин пожежників-волон-
терів НПРС в Італії є 268, які переважно розташовані в основно-
му у північних областях країни. Протягом останніх декількох ро-
ків їх число зросло і в інших регіонах, з огляду на те, що кожного 
року рівень зацікавленості і обізнаності цивільного населення 
про волонтерську діяльність у сфері ЦЗ зростає, а також і тому, 
що необхідність місцевих громад у забезпеченні собі безпеки, 
стає щораз більш актуальною. Вік для вступу у НПРС Італії для 
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хлопців та дівчат є не менше 18 (вісімнадцяти) і не більше 45 (со-
рока п’яти) років.

Чисельність пожежників-волонтерів у НПРС Італії становить 
сьогодні близько 9.000 з 30.000 всіх пожежників та рятівників 
НПРС Італії. Пожежники-волонтери НПРС Італії служать людям 
у власних пожежних частинах (тут вони називаються казармами) 
або при Провінційному (районному) Командуванні НПРС.

ШВЕЙЦАРІЯ (крім кантону Вале)
ARS була заснована в 2005 році Швейцарською службою по-

рятунку з повітря (Rega) та Швейцарським альпійським клубом 
(SAC, близько 150 000 членів) 

Організація включає близько 3000 гірських рятувальників 
у 92 рятувальних пунктах. 

Рятувальна організація Кантону Вале — оплачувана служба, 
має 2 авіаційних загони

ФРАНЦІЯ
Забезпечують три державні організації:
1. Жандарми підрозділів високогірної жандармерії (PGHM);
2. Поліцейські підрозділи національної безпеки (CRS) для 

рятування у горах;
3. Залежно від умов департаменту (адмін.одиниці у Франції)
— пожежники груп пожежного захисту, які працюють в го-

рах (GMSP), або
— групи з пошуку та реагування в умовах підвищеної небез-

пеки (GRIMP), або 
— групи GMSP адаптовані до застосування в департаментах, 

на території яких є високогірні ділянки.
Департамент Верхньої Савойї у своєму плані рятування пе-

редбачає гірські рятувальні команди (SSM). Ці SSM (кількістю 
дев’ять, що охоплюють всю територію департаменту) складають-
ся з підготовлених та навчених добровольців (переважно профе-
сіоналів гірської підготовки), використовуються для посилення 
PGHM, CRS чи пожежників при пошуку людей або рятуванні 
у випадках сходження лавин.
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Переважно безкоштовна послуга, яку надають волонтери. 

Кожна команда є незалежною благодійною організацією і вони 
пов’язані між собою регіональними організаціями та національ-
ними органами. 

Гірські рятувальні послуги також надавались Королівською 
гірською службою порятунку військово-повітряних сил, але від 
2015 року пошуково-рятувальна функція покладена на приватну 
корпорацію Bristow Group. 

КАНАДА
Національна програма пошуку та порятунку базується на 

двох опорах — запобіганню та реагуванню.
Асоціація волонтерів пошуково-рятувальних робіт Канади 

(SARVAC) надає допомогу поліцейським силам. SARVAC налічує 
9000 добровольців і складається з 13 провінційних та територі-
альних добровольчих наземних пошуково-рятувальних організа-
цій наземного пошуку та порятунку (GSAR) по всій Канаді 

У всіх гірських національних парках є фахівці з гірської без-
пеки — професійно підготовлені керівники пошуково-рятуваль-
них операцій. Інші члени персоналу парків Канади також прохо-
дять підготовку для надання допомоги під час пошуково-ряту-
вальних операцій. Наявні дресирована собака та підготовлений 
фахівець з пошуку людей в лавинах.

США
Більшість гірських рятувальних послуг у США надаються 

командами неоплачуваних професійних альпіністів-рятувальни-
ків. Серед небагатьох винятків — рятувальники, котрі працюють 
у національних парках. Але вони також виконують інші функції, 
коли не займаються рятуванням. Служба національних парків 
не стягує плату за пошукові та рятувальні роботи, а витрати на 
пошук та рятування закладені у вартість квитка для відвідувача 
і становить 1,5 цента. Коли військові Сполучених Штатів підтри-
мують цивільні операції MRA, це сприймається як час навчання 
для них і реєструється як гуманітарна місія.
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АСОЦІАЦІЯ ГІРСЬКОГО ПОРЯТУНКУ (MRA) 
Гірська рятувальна асоціація (86 акредитованих підрозділів, 

загалом понад 2500 членів.) Місія — волонтерська організація, 
діяльність якої присвячена порятунку життя через навчання без-
пеці поведінки в горах. 

Маніфест: “Ми вважаємо, що людина повинна взяти на себе 
відповідальність за свої дії і що навчання правильним навичкам 
на відкритому повітрі та самопорятунку може бути найшвидшим 
та найефективнішим методом вирішення більшості рятувальних 
ситуацій. Однак людям ніколи не слід відчувати, що вони повинні 
затримуватись із повідомленням належним органам про пошуко-
вий або рятувальний випадок, не боячись можливих звинувачень.

Ми визнаємо, що урядові установи мають потребу в покрит-
ті своїх витрат, і ми вітаємо будь-яку можливість взяти участь 
в обговоренні рішень або альтернатив платі за надання порятун-
ку. Експертні волонтерські команди MRA пишаються тим, що 
зможуть забезпечити пошук та рятування без жодних витрат і не 
планують стягувати плату в майбутньому”.

Спонсорство: 10 тис $ — платиновий спонсор, 5 тис $ — зо-
лотий, 2,5 тис $ — срібний, 1 тис $ — бронзовий, 500$ — друг 
MRA.

ДЖЕРЕЛА:
1. Європейський цивільний захист [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://ec.europa.eu/ environment/civil/prote/cplOen.htm.
2. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем цивіль-

ного захисту країн-членів Європейського Союзу Західної Європи / О. 
О. Труш // Теорія та практика державного управління [Текст] : зб. наук. 
пр. — Вип. 4 (27). — X. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. — С. 
441—447.

3. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем цивіль-
ного захисту країн-членів Європейського Союзу Центральної Європи / 
О. О. Труш // Теорія та практика державного управління [Текст] : зб. 
наук. пр. — Вип. 1 (28). — X. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. — 
С. 407—417.

4. В. Гутиряк. Матеріали інавгураційної конференції проєкту ЄС 
«SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа», лютий 2020 року.
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Розділ ІІ.  
КАРПАТСЬКА  

ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА МЕРЕЖА

1. Організаційна структура Карпатської пошуково-
рятувальної мережі.

SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа — 
асоціативне об’єднання організацій громадянського суспіль-
ства, органів місцевого самоврядування, пошуково-рятувальних 
служб, адміністрацій природоохоронних територій, суб’єктів під-
приємницької діяльності та фізичних осіб, метою яких є вирішен-
ня пріоритетних завдань, пов’язаних із безпекою та порятунком 
у Карпатському регіоні.

Мал. 1.
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Учасники мережі підписують Меморандум про співпрацю 
у сфері безпеки, яким засвідчують готовність до організації та 
здійснення спільних дій в напрямку покращення стану безпеки 
туристів та місцевих жителів у Карпатському регіоні, розвитку 
співпраці і контактів з питань взаємодопомоги та залучення во-
лонтерів до пошуково-рятувальних операцій. 

Координаційний центр мережі, як неформальне об’єднання, 
формується з партнерів проєкту SWIFT: ГО “Асоціація гірських 
провідників «Ровінь»”, ГО «Гірський рятувальний центр», Івано-
Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, Гірського добровільного загону рятування — гру-
пи Криницкої ГОПР, та учасників — підписантів Меморандуму, від 
яких до складу центру входять по одному представнику. 

Координаційний центр визначає стратегічні напрямки діяль-
ності мережі, розробляє і проводить навчальні програми підго-
товки гірських рятувальників, забезпечує обмін відповідною ін-
формацією та досвідом у сфері запобігання, реагування на випад-
ки надзвичайних ситуацій. 

На базі навчально-тренувального центру Івано-Франків-
ського обласного державного центру туризму і краєзнавства уч-
нівської молоді у селищі Ворохта функціонуватиме регіональний 
координаційний центр для громадських пошукових груп, основні 
функції якого: 

— здійснення координації дій пошуково-рятувальних опера-
цій при настанні надзвичайних ситуацій в горах;

— проведення короткотермінових навчань і курсової підго-
товки рятувальників-волонтерів та рятувальників служби ДСНС;

— організація пункту чергування рятувальників-волонтерів;
— зберігання матеріально-технічного спорядження, облад-

нання та спеціалізованих транспортних засобів.
Зони порятунку між учасниками мережі SWIFT визначають-

ся територіально за місцем реєстрації та здійсненням основної 
діяльності. У кожній адміністративній області (Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій) основні завдання 
щодо фахової підготовки та залучення волонтерів покладені на 
регіонального координатора волонтерів порятунку.
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Регіональний координатор волонтерів порятунку — ор-
ганізація громадянського суспільства, яка організовує в навчаль-
них центрах з підготовки, підвищення кваліфікації гірських ряту-
вальників ДСНС та рятувальників-волонтерів, а також, у випадку 
настання надзвичайної ситуації або пошуки в двох або більше 
областях, відповідає за комунікацію з органами місцевого само-
врядування та територіальними підрозділами ДСНС, прийняття 
рішень щодо участі у пошуково-рятувальних заходах, загальну 
координацію дій, матеріально-технічне-забезпечення та логістику. 

Локальні координатори волонтерів порятунку — органі-
зації громадянського суспільства на місцях, які у випадку настан-
ня надзвичайної ситуації або пошуки в двох або більше областях, 
відповідає за комунікацію з органами місцевого самоврядування 
та територіальними підрозділами ДСНС, прийняття рішень щодо 
участі у пошуково-рятувальних заходах, загальну координацію 
дій, матеріально-технічне-забезпечення та логістику. 

Мал. 2. 
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Мал. 3.

Локальні координатори співпрацюють з локальними (район-
ними, територіальних громад) органами місцевого самоврядуван-
ня та територіальними підрозділами ДСНС в проведенні та ор-
ганізації пошуково-рятувальних заходів, а також інформують про 
настання випадків надзвичайних ситуацій учасників мережі та 
служби ДСНС.

Участь у пошуково-рятувальних заходах беруть учасники 
мережі SWIFT — рятувальники-волонтери, які пройшли спеціа-
лізоване навчання, практику та інструкторську оцінку.
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2. Стратегічні підходи щодо формування 
волонтерських команд гірських рятувальників, 
мобілізація та координація дій.

Волонтерські команди гірських рятувальників формуються 
з членів ОГС мережі СВІФТ локальними координаторами волон-
терів порятунку. 

Функції «локального координатора волонтерів порятунку» 
здійснює член ОГС — партнера мережі SWIFT, який має кваліфі-
кацію «старший рятувальник-волонтер». Локальний координатор 
координує дії волонтерів у своєму районі під час здійснення ними 
різних заходів у відповідності до розпоряджень органів ДСНС чи 
інших органів державної влади і місцевого самоврядування.

Обов’язки рятувальника-волонтера:
• негайне реагування на будь-які сигнали й заклики про до-

помогу від постраждалих у горах;
• організація та участь у гірських рятувальних експедиціях, 

надання першої домедичної допомоги постраждалим у випадку 
відсутності лікаря;

• організація безпечного транспортування потерпілих до лі-
карні чи пункту медичної допомоги;

• чергування на пунктах базування гірських рятувальних 
загонів;

• турбота про власну фізичну форму, виконання необхідних 
спортивних вправ для її підтримання;

• контроль за підтриманням належного технічного стану 
і працездатності рятувальної техніки і обладнання;

• надання інформації та порад щодо умов безпеки на окре-
мих гірських маршрутах та щодо правильної поведінки в горах, 
лісовій місцевості, річках тощо;

• реагування на поведінку учасників гірських експедицій, 
що відхиляються від прийнятих правил безпечного перебування;

• контроль за пересуванням маршрутом, проведення об-
лаштування та маркування туристичних стежок, доступних для 
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загального користування, відповідно до вимог служби з надзви-
чайних ситуацій;

• здійснення контролю за проведенням екскурсій, експеди-
цій та спортивних змагань у гірських районах; 

• надання рекомендацій адміністраціям туристичних під-
приємств, закладів відпочинку, природоохоронних територій, 
організаторам масових заходів (спортивних, туристичних, фести-
вальних тощо) щодо забезпечення безпеки перебування організо-
ваних груп туристів в гірській місцевості;

• надання рекомендацій органам місцевого самоврядування 
з питань впровадження різних обмежень екскурсійної, спортив-
ної та тренувальної діяльності в горах, занять дельтапланериз-
мом, альпінізмом у гірських районах, якщо вони становлять не-
безпеку для тих, хто займається цим видом спорту, або для оточу-
ючого населення;

• проведення пошуково-рятувальних робіт у горах з дотри-
манням правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежного 
захисту та охорони навколишнього середовища.

Щоб стати рятувальником-волонтером, кандидат пови-
нен бути віком від 18 років, бути членом або волонтером ОГС — 
учасника мережі SWIFT та пройти навчальні курси за напрямка-
ми підготовки. 

Особа, яка має намір долучитися до мережі, подає заяву 
встановленого взірця й проходить співбесіду в ОГС, яка є учас-
ником мережі СВІФТ. При співбесіді, розглядається також і про-
фесійний досвід кандидата у цій сфері, наявність документів про 
проходження відповідних курсів. 

Майбутні рятувальники-волонтери здобувають професійну 
освіту впродовж 2 (двох) років. Професійна підготовка, як і про-
цес відбору кандидатів (добровольців) триває впродовж цих двох 
років. Після закінчення випробувального терміну, кандидати зда-
ють усні, письмові та практичні іспити, отримують уніформу, по-
свідчення про кваліфікацію.
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КВАЛІФІКАЦІЇ ВОЛОНТЕРІВ ПОРЯТУНКУ.

Мал. 3. 

1. «Кандидат». Доброволець, тобто початківець будь-якої 
статі, який/яка вступив/ла до ОГС — учасника мережі SWIFT 
і розпочав/ла пробний/випробувальний період, що триває 6 міся-
ців. За цей час кандидат знайомиться з місією та завданнями об-
раної ОГС, її цінностями та діяльністю, а також з сферою цивіль-
ного захисту в Україні і повинен/повинна пройти базовий курс, 
здати успішно іспити і отримати Інструкторську оцінку (серти-
фікат). Проходження початкового курсу є умовою для подальшої 
професійної підготовки і здобуття інших кваліфікацій.

Кандидати не допускаються до виконання заходів порятунку 
при відсутності відповідних знань та навичок. Кандидатів можна 
залучати до виконання інших заходів, таких як: проведення ор-
ганізацією, до якої вони належать, власних промоційних заходів, 
участь у громадських заходах соціально-культурного, спортивно-
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го чи релігійного характеру за умови використання ними спеці-
ального одягу з емблемою ОГС.

2. «Рятувальник-волонтер». Кваліфікація надається волон-
теру порятунку спеціальною комісією при ОГС. Для здобуття цієї 
кваліфікації волонтер порятунку повинен пройти базові курси, 
призначені для його напрямку діяльності та спеціалізації (за ка-
тегоріями). 

Після проходження відповідного курсу, тематика якого пов’я-
зана з певним типом ризику, що характеризує окрему надзвичай-
ну подію, та успішної здачі іспитів йому присвоюється кваліфіка-
ція, що відповідає типу надзвичайної події. 

Завдання та обов’язки. Здійснює рятування людей під час 
проведення пошуково-рятувальних робіт у гірській місцевості, 
у печерах, на воді. Визначає рівень безпеки під час проведення 
пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвіду-
вань. Надає домедичну допомогу, забезпечує евакуацію постраж-
далих із зони надзвичайної ситуації. Бере участь у планових тре-
нуваннях із застосуванням спеціального спорядження з відпра-
цюванням способів рятування людей, практичної взаємодії з ін-
шими рятувальниками. Самостійно оцінює обстановку і приймає 
рішення при веденні пошуково-рятувальних робіт, дотримуючись 
заходів безпеки. Здійснює профілактичний огляд особистого та 
групового спеціального спорядження.

Повинен знати: нормативно-правові акти щодо діяльності 
рятувальних служб; вимоги з питань безпеки туризму, охорони 
праці; функціональні обов’язки під час проведення пошуково-ря-
тувальних робіт; порядок організації руху пошуково-рятуваль-
ної групи та пошуково-рятувальних робіт; прийоми та способи 
пошуку потерпілих; основи медичної підготовки та надання до-
медичної допомоги; зону (територію) відповідальності, основи 
топографічної підготовки, особливості місцевості, рельєфу та 
небезпек; правила організації зв’язку та ведення радіообміну по-
шуково-рятувальної групи з іншими групами і керівником пошу-
ково-рятувальних робіт; спеціальне спорядження підрозділу, пра-
вила його використання, обслуговування та зберігання; порядок 
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взаємодії з іншими підрозділами, у тому числі з авіацією, і спосо-
би його використання.

3. «Старший рятувальник-волонтер». Кваліфікація на-
дається спеціальною комісією ОГС «рятувальнику-волонтеру», 
який здобув необхідні кваліфікації, що передбачені навчальною 
програмою мережі SWIFT, має не менш ніж 3-річний стаж волон-
терської діяльності.

Завдання та обов’язки. Координує діяльність команд ряту-
вальників-волонтерів під час пошуково-рятувальних робіт та ор-
ганізовує проведення пошуково-рятувальних заходів. Проводить 
інструктаж перед початком пошуково-рятувальних заходів. 
Забезпечує відповідальну експлуатацію особистого та групового 
спеціального спорядження та транспортних засобів. Бере участь 
у спеціальній комісії з відбору кандидатів та присвоєння кваліфі-
кацій рятувальникам-волонтерам. Подає пропозиції щодо розвит-
ку мережі рятувальників-волонтерів. 

4. «Рятувальник-інструктор». Кваліфікація надається 
«старшому рятувальнику», який пройшов відповідний спеціаль-
ний курс кваліфікації інструктора та має не менш ніж 3-річний 
стаж волонтерської діяльності у ОГС. Кваліфікація надається 
спеціальною комісією мережі SWIFT. 

Рятувальник-інструктор може самостійно організовувати та 
проводити підготовчі курси для таких категорій: «кандидат», «ря-
тувальник-волонтер», як у своїй, так і у інших ОГС, та видавати 
відповідні Сертифікати. 

5. «Старший рятувальник-інструктор». Кваліфікація на-
дається спеціальною комісією мережі SWIFT «рятувальнику-ін-
структору», який провів не менше як 10 курсових підготовок, має 
довід з розробки методичного забезпечення підготовки рятуваль-
ників-волонтерів та має не менш ніж 5-річний стаж волонтер-
ської діяльності у ОГС. 

Старший рятувальник-інструктор може самостійно органі-
зовувати та проводити підготовчі курси для таких категорій: «ря-
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тувальник-волонтер», «старший рятувальник-волонтер», «ряту-
вальник-інструктор» як у своїй, так і у інших ОГС, та видавати 
відповідні Сертифікати. 

6. «Почесний рятувальник». Кваліфікація присвоюєть-
ся волонтеру порятунку, який через свій вік чи стан здоров’я не 
може брати участь у пошуково-рятувальних заходах. В ОГС вико-
нує функції консультанта.

3. Рятувальник-волонтер: вимоги, права та обов’язки.
Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:
— вільне волевиявлення людини;
— активне включення волонтера в життя суспільства;
— здійснення волонтерства без отримання статусності або 

грошових/матеріальних винагород.

Вимоги до волонтера: 
— відсутність кримінального минулого;
— відмінний психолого-фізичний стан здоров’я (визначаєть-

ся при співбесіді);
— відмінна здатність руху будь-яким типом гірської та під-

земної місцевості (навики орієнтування на місцевості);
— навички скелелазіння, альпінізму, спортивного туризму, 

спортивного орієнтування;
— вміння їзди на лижах у горах по різних типах снігу;
— відмінне знання території: маршрутів та гірської місцево-

сті;
— беззаперечна готовність до проходження професійної під-

готовки, участь в чергуваннях за графіком та здійснення ряту-
вальних операцій різного роду;

— сплачений вступний членський внесок;
— здатність працювати в команді.

Волонтер має право на:
— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зо-

крема, отримання достовірної, точної та повної інформації про 
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мережу СВІФТ, порядок та умови провадження волонтерської 
діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, споря-
дженням та обладнанням;

— доступ до законодавчих, інструктивних та консультатив-
них матеріалів, необхідних для здійснення волонтерської діяль-
ності, а також на отримання необхідних консультацій від учасни-
ків мережі СВІФТ;

— зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до 
навчально-виробничої практики в разі її проходження за напря-
мом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою на-
вчального закладу;

— відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волон-
терської діяльності; 

— участь у розробці програм та заходів, в яких він безпосе-
редньо бере участь;

— участь у навчальних курсах, семінарах та тренінгах, в ак-
ціях для волонтерів та партнерів; 

— винагороду та відзнаки, передбачені для волонтерів;
— набуття статусу члена ОГС — учасників мережі; 
— подання пропозиції щодо ідей та діяльності мережі;
— припинення волонтерської діяльності;
— інші права, передбачені Договором про провадження во-

лонтерської діяльності та чинним законодавством.

Обов’язки волонтера 
Волонтер зобов’язаний:
— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані 

з провадженням волонтерської діяльності з дотриманням правил 
та норм моралі, етики;

— у випадках, визначених законодавством, проходити ме-
дичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

— у разі необхідності проходити подальшу підготовку (пере-
підготовку);

— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно впли-
нути на репутацію волонтера, ОГС, учасника мережі та мережі 
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в цілому, іншої організації чи установи, на базі якої провадиться 
волонтерська діяльність;

— берегти та використовувати за прямим призначенням 
спеціальні засоби захисту, спорядження та обладнання, що були 
йому надані для здійснення волонтерської діяльності;

— дотримуватися правового режиму щодо інформації з об-
меженим доступом;

— у разі укладення Договору про провадження волонтер-
ської діяльності та одностороннього розірвання Договору з ініці-
ативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо 
це передбачено таким Договором;

— відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок 
здійс нення ним волонтерської діяльності, відповідно до Договору 
про провадження волонтерської діяльності та цієї Інструкції;

— нести персональну відповідальність за неправомірні дії 
чи бездіяльність, згідно вимог чинного законодавства України, 
вчинені під час здійснення волонтерської діяльності;

— мати особисту медичну страхівку на випадок смерті та/чи 
травмування;

— повідомити про припинення ним волонтерської діяльності.

4. Особистісне зростання, фахова освіта та підготовка 
гірських рятувальників — волонтерів. 

Карпатська пошуково-рятувальна мережа є асоціативним 
об’єднанням організацій громадянського суспільства, органів 
місцевого самоврядування та державної влади, адміністрацій 
природоохоронних установ, закладів освіти, тощо, яке не ство-
рює фінансового чи матеріального блага для волонтерів.

Найперше волонтери стають членами великої команди та от-
римують хороші комунікативні навички. 

Надання допомоги у надзвичайних ситуаціях на гірських те-
риторіях, печерах чи воді є складним завданням, тому всі волон-
тери проходять якісну освітню та практичну підготовку і отриму-
ють кваліфікацію.

Волонтери отримують інформацію про структуру та принци-
пи роботи Карпатської пошуково-рятувальної мережі, а також:
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— практичний досвід пошуково-рятувальних робіт, які вико-
ристовуються гірськими рятувальниками;

— досвід та навики використання обладнання, спорядження 
та техніки для допомоги постраждалим у гірській та водній міс-
цевості.

— перебування, рух та роботу в часто складних умовах гір-
ської місцевості та на воді;

— спостереження, оцінка та надання домедичної допомоги 
постраждалим; 

— розуміння та застосування фармакологічних ліків;
— співпраця та взаємодія з іншими службами допомоги, такі 

як поліція, лікарні та Державної служби надзвичайних ситуацій. 

Не всі члени команди Карпатської пошуково-рятувальної 
мережі повинні ходити по горах, їздити на лижах чи плавати. 
Завжди потрібні волонтери, які працюють на комунікаціях (раді-
ооператори), обслуговують транспортні засоби, збирають кошти 
та здійснюють офісні роботи, включаючи створення та обслуго-
вування веб-сайтів та соціальні мережі.

Незалежно від того, яку роль волонтер може виконати, взяте 
зобов’язання є життєво важливим аспектом роботи. Карпатська 
пошуково-рятувальна мережа — це справжня служба, яка працює 
на передовій в надзвичайних ситуаціях та рятує людей, тому, хоча 
команди укомплектовані волонтерами, всім членам потрібно бути 
професійними в будь якій ролі чи завданні, яке призначено. Будь-
який волонтер повинен бути готовим взяти на себе зобов’язання 
перед командою.

Не кожен може взяти участь у надзвичайному виклику, але 
волонтер повинен мати можливість брати участь у більшості. 
Якщо ви пропонуєте пожертвувати деякий час на збір коштів або 
на роботу з транспортом, вам потрібно це зробити, оскільки ко-
манда покладеться на вас. 

Кожному волонтеру доведеться потратити багато часу та зу-
силь, та в результаті волонтер буде допомагати людям, які відчай-
душно потребують допомоги і які будуть надзвичайно вдячні за 
вашу роботу.



138

Кожен волонтер знайде чудових друзів і навчиться працюва-
ти з людьми в стресовій ситуації. Під час навчання, у волонтера 
буде можливість обрати ступінь відповідальності, та спеціаліза-
цію в різних технічних сферах (медицина, технічна аварія, управ-
ління пошуком тощо). 

Холодної мокрої ночі волонтер може пошкодувати про день, 
коли приєднався до Карпатської пошуково-рятувальної мережі, 
але є багато переваг і найголовніше це відчуття задоволення від 
допомоги тим, хто потрапив у біду в Українських Карпатах.

Кожна кваліфікація волонтера порятунку має декілька ступе-
нів підготовки:

• базовий;
• основний;
• вищий.

Вимоги до наявності навичків та професійної підготовки во-
лонтера порятунку відповідно до кваліфікацій:
Кваліфікація  В — волонтери мережі

М — медична 
Л — лижна
Т — топографічна 
П — похід (сходження, експедиція, мандрівка, т.п.) 
Р — рятування
К — курси керівництва командами волонтерів

кандидат В — курс «культура волонтерства» 
М — базова домедична підготовка 
Л — рівень кваліфікації «демонстратора» 
Т — базові навички орієнтування на місцевості
П — участь у категорійних походах Карпатами
* довідка від ФСТУ

рятувальник-
волонтер

М — базова домедична підготовка
Л — рівень інструктора
T — базові навички орієнтування на місцевості
П — керівництво категорійного походу першої ка-
тегорії складності / базовий рівень скелелазіння
Р — закінчений курс порятунку І-го ступеня
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старший 
рятувальник-
волонтер

М — вищий рівень домедичної підготовки
Л — вищий рівень інструктора 
Т — гірський провідник, керівництво категорійного 
походу першої та вищих категорій складності / ба-
зовий рівень скелелазіння
П — рівень «альпініст України»
Р — закінчений курс порятунку ІІ-го ступеня, за-
вершене навчання порятунку І-го ступеня
К — базові курси керівників команд волонтерів

рятувальник-
інструктор

М — вищий рівень домедичної підготовки
Л — вищий рівень інструктора
T — гірський провідник, керівництво категорійного 
походу першої та вищих категорій складності / ба-
зовий рівень скелелазіння
П — рівень «альпініст України»
Р — завершені курси рятування І-ого і ІІ-го ступеня

старший 
рятувальник-
інструктор

активна діяльність інструктора не менше 5 років

Курси підготовки рятувальників-волонтерів можуть містити 
наступні навчальні модулі: 

На-
вчаль-

ний 
мо-
дуль

Найменування навчального модуля та компетентності

1 Туризм
Визначення та класифікація туризму. Історія розвитку ту-
ризму в Україні
Спортивний туризм, його функції та види. Визначення ка-
тегорії складності походу
Основи та принципи організації самодіяльного туристич-
ного походу
Принципи забезпечення природоохоронного благоустрою ту-
ристичних маршрутів. Маркування туристичних маршрутів
Безпека туризму. Пошуково-рятувальне забезпечення ту-
ристичних груп та окремих туристів
Міжнародний досвід діяльності гірських пошуково-рятуваль-
них формувань та виконання ними завдань за призначенням 
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2 Спеціальний одяг, спорядження та обладнання
Спеціальний одяг та його класифікація. Основні характе-
ристики, призначення, правила використання та догляд за 
ним
Бівуачне спорядження. Основні характеристики, правила 
використання та догляду 
Наплічники, їх види та конструктивні особливості. 
Класифікація наплічників за призначенням, правила вико-
ристання та догляду
Альпіністське та спелеологічне спорядження. Основні 
характеристики, призначення, правила використання та 
догляду 
Спеціальне спорядження для пересування в гірській місце-
вості. Основні характеристики, призначення, правила вико-
ристання та догляду
Лавинне спорядження. Основні характеристики, призна-
чення, правила використання
Засоби зв’язку, їх види та технічні характеристики. 
Правила ведення радіообміну

3 Топографічна підготовка
Топографічні карти та умовні позначення. Читання топо-
графічної карти та складання схеми маршруту 
Орієнтування на місцевості за допомогою карти, компаса 
та місцевих предметів. Визначення сторін горизонту за до-
помогою годинника та небесних світил
Визначення складності перевалів, відстаней, крутості схи-
лів, кутів закриття. Обхід перешкод, відновлення орієнтації 
у випадку її втрати
Орієнтування на місцевості, прокладання маршрутів з ви-
користанням ІТ-технологій (GPS-навігація, використання 
мобільних додатків тощо)

4 Альпіністська та спелеологічна підготовка
Класифікація гір, їх характеристика та елементи. Загальний 
огляд гірських масивів Карпат
Види печер. Складність спелеомаршрутів та організація 
тривалого перебування в печері
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Орієнтування в печерах та топографічна зйомка. 
Топоніміка, умовні позначення
Вузли та їх класифікація за призначенням. В’язання ос-
новних та допоміжних вузлів
Гальмівні системи на основі карабінних вузлів
Техніка пересування лісовими масивами, болотом та стежками
Техніка пересування по трав’янистих схилах та самозатри-
мання 
Техніка пересування осипами та моренами
Техніка руху скелями з гімнастичною та верхньою стра-
ховкою. Пересування у гірській місцевості по закріпленій 
мотузці (перилах) 
Техніка руху по скелях з нижньою страховкою. Прийоми 
страхування і самострахування 
Влаштування вертикально нахилених і горизонтальних перил
Елементи альпіністських та спелеологічних сходжень: спу-
ск та підйом лінійними опорами, проходження перил, тран-
спортування вантажу
Зміна напряму руху. Застосування складних маятникових сис-
тем, що забезпечують тривимірні переміщення (мотузками)
Поліспасти та їх види. Складання поліспастних систем із 
різною кратністю

5 Гірські ріки

Особливості сплаву гірськими ріками. Динаміка річкового 
потоку
Основні види плавзасобів та їх експлуатаційні якості
Особливості сплаву плавзасобами різного типу та кон-
струкції
Види перешкод при сплаві гірськими річками, особливості 
та техніка їх подолання
Безпека під час пошуково-рятувальних та інших невідклад-
них робіт на гірських річках та при повенях

6 Гірськолижна підготовка. Безпека на канатно-
крісельних дорогах і гірськолижних схилах

Класифікація та характеристика гірськолижних трас. 
Вимоги до проектування та під час експлуатації гірсько-
лижних трас
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Правила користування витягами та канатно-крісельними 
дорогами
Техніка пересування засніженими, обледенілими лижними 
маршрутами та самозатримання
Пересування в горах на спеціальних лижах (ski-tur). 
Прийоми гірськолижної техніки
Лавини та рівні лавинної небезпеки. Аналіз лавинної ситу-
ації
Ухилення від лавин і дії лижника при потраплянні в лавину
Способи евакуації постраждалого гірськолижним схилом. 
Ручне транспортування, транспортування з використанням 
тварин та за допомогою засобів механізації

7 Тактика, організація та порядок проведення аварій-
но-рятувальних та інших невідкладних робіт в гірській 

місцевості, лісових масивах, спелеологічних об’єктах 
(печерах)

Організація та порядок проведення пошуково-рятувальних 
та інших невідкладних робіт. Види, методи та тривалість 
пошуково-рятувальних робіт
Організація проведення пошуково-рятувальних та інших 
невідкладних робіт на гірських річках та під час виникнен-
ня повені. Способи переправ через гірські річки
Порядок прийняття рішення щодо проведення пошуко-
во-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах 
туристичних відвідувань
Тактика і методи проведення пошуково-рятувальних та ін-
ших невідкладних робіт при сходженні лавини
Техніка підйому та спуску постраждалого гірським ре-
льєфом. Транспортування постраждалого за допомогою 
тросового спорядження
Тактика дій та способи рятування постраждалих під час 
аварійної зупинки або іншої небезпечної події (надзвичай-
ної ситуації) на канатно-крісельній дорозі та/або гірсько-
лижному витязі
Організація проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт із залученням авіації
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Організація та порядок проведення пошуково-рятувальних 
та інших невідкладних робіт у спелеологічних об’єктах 
(печерах). Застосовування заходів із транспортування по-
страждалого вертикальними та горизонтальними галерея-
ми печери
Тактика дій гірських пошуково-рятувальних команд під час 
проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних 
робіт із застосуванням кінологічних служб
Порядок дій рятувальників у випадку виникнення по-
заштатних ситуацій під час проведення пошуково-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт. Правила виживання 
в горах
Організація та порядок виконання робіт із запобігання ви-
никненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій 
(профілактики) на об’єктах туристичних відвідувань
Взаємодія команд рятувальників-волонтерів з організатора-
ми та під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спор-
тивних заходів з пішохідного, гірського та водного туризму

8 Спеціально-технічна підготовка

Транспортні засоби для пересування рятувальників в гір-
ській місцевості 
Техніка керування квадроциклом рівнинним та гірським 
рельєфом
Техніка керування снігоходом рівнинним та гірським ре-
льєфом
Основні характеристики повітряних суден (вертольотів, 
безпілотних літальних апаратів тощо), які можуть вико-
ристовуватися для проведення пошуково-рятувальних та 
інших невідкладних робіт

9 Психологічна підготовка
Конфліктологія.

Організація «штабу» пошуково-рятувальної операції

Морально-психологічні основи професійного статусу ряту-
вальника в сучасному суспільстві
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Психологічні особливості поведінки населення в надзви-
чайних ситуаціях
Основи саморегуляції і психологічної реабілітації
Психологічні особливості поведінки людини у разі втрати 
орієнтації у природному середовищі в умовах гір, із враху-
ванням вікових груп та різних погодних умов 

10 Домедична допомога
Медико-правові та етичні аспекти надання домедичної до-
помоги
Аптечка медичної допомоги. Фармацевтичні ліки. 
Інструкція з використання.
1) Огляд місця події, обстеження постраждалого. 
Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій.
Актуальні питання раптової зупинки серця. Дотримання 
правил безпеки на місці події. Проведення первинного 
огляду постраждалого. Порядок взаємодії з диспетчером 
системи екстреної медичної допомоги.
2) Принципи проведення серцево-легеневої реанімації.
Ознаки порушень діяльності серцево-судинної системи. 
Причини та ознаки зупинки серця. Порядок (алгоритм) 
проведення серцево-легеневої реанімації залежно від віку 
постраждалого.
Поняття про автоматичний зовнішній дефібрилятор, поря-
док його використання при проведенні серцево-легеневої 
реанімації.
3) Домедична допомога при порушенні прохідності ди-
хальних шляхів, підозрі на інсульт та інфаркт.
Поняття про гострий інфаркт міокарду та інсульт. Їхні оз-
наки, принципи надання домедичної допомоги. Причини 
виникнення та класифікація порушення прохідності верх-
ніх дихальних шляхів. Алгоритм надання домедичної до-
помоги.
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5. Матеріально-технічне забезпечення. Безпека та 
страхування. 

Волонтер може використовувати для здійснення волонтер-
ської діяльності майно, засоби, спорядження та обладнання ОГС, 
що надається йому на безкоштовній основі. Волонтер може вико-
ристовувати власне майно, обладнання чи спорядження для здійс-
нення ним волонтерської діяльності. 

Волонтер повинен бережливо та сумлінно ставитись до на-
даного йому майна та обладнання. Майно волонтеру передається 
на основі акту прийому-передачі та/або договору про використан-
ня. В ОГС ведеться журнал реєстрації видачі майна та обладнан-
ня волонтерам. Під час передачі чи прийому майна або обладнан-
ня представник ОГС перевіряє його справність. 

Робота в приміщенні офісу волонтером здійснюється за умо-
ви присутності члена ОГС або з його дозволу. 

ОГС надає волонтеру в користування майно вартістю більше 
5 тис. грн на умовах договору. У випадку пошкодження чи втра-
ти майна волонтер відшкодовує ОГС залишкову вартість майна. 
Умови використання майна контролює старший рятувальник-во-
лонтер.

ОГС може здійснювати страхування волонтера або відшко-
довувати волонтеру його вартість. 

ОГС може забезпечувати волонтерів харчуванням, транспор-
туванням, проживанням та спорядженням під час проведення по-
шуково-рятувальних операцій.

Перелік індивідуального та групового спорядження для ко-
манди волонтерів визначається в залежності від особливостей 
надзвичайних ситуацій та пошуково-рятувальних заходів.

Перелік рекомендованого обладнання і спорядження: 
1. Автомобільні транспортні засоби
Оперативний автомобіль підвищеної прохідності з колісною 
формулою 4х4 на 5 — 8 посадочних місць 
Спеціальний транспортний засіб — снігохід 
Спеціальний транспортний засіб — квадроцикл
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2. Плавзасоби
Катамаран або рафт (для роботи в умовах гірських річок)
3. Індивідуальне спеціальне спорядження та оснащення 
3.1. Індивідуальне спорядження рятувальника похідного 
(експедиційного) призначення
Рюкзак штурмовий (60л)
Рюкзак експедиційний (90л)
Куртка пухова з відстібними рукавами
Куртка гортексова (або з іншого мембранного матеріалу) із під-
стібною теплою підкладкою
Штани гортексові (або з іншого мембранного матеріалу)
Костюм утеплений Polartec 300
Робочий комбінізон
Футболки 
Штани (напівкомбінезон)
Шапка зимова
Шапка демісезонна 
Кепка літня з козирком
Білизна: термосорочка, термокальсони
Шкарпетки
Шкарпетки теплі
Кросівки
Черевики гірські
Черевики зимові (висотні)
Бахили
Рукавиці захисні
Рукавиці теплі
Розвантажувальний жилет
Плащ-накидка
Спальний мішок 
Термозахисний килим (каремат)
Ліхтар основний — налобний з елементами живлення (з запас-
ними акумуляторами та зарядним пристроєм)
Аптечка індивідуальна
Окуляри сонцезахисні протиударні
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Окуляри гірськолижні
Косинка рятувальна
Ski-tour спорядження у комплекті: 
лижі Ski-tour; 
черевики Ski-tour; 
кріплення Ski-tour;
г/л палиці;
камус
3.2. Індивідуальне спеціальне альпіністське (спелеологічне) 
спорядження 
Індивідуальна страховочна система (ІСС)
Карабіни з муфтою
Самострахівка
Репшнур ∅ 6-8 мм L=5 м
Підйомний пристрій — жумар (лівий або правий)
Підйомний пристрій –“ мінітракшен” 
Спусковий пристрій — “вісімка”
Спусковий пристрій — “ГРІ-ГРІ”
Спусковий пристрій — “реверсо”
Страховочний пристрій — “кроль“
Льодоруб
Палиці телескопічні
Снігоступи
Кошки
Каска
4. Групове спеціальне спорядження, оснащення та облад-
нання гірського рятувального підрозділу для виконання по-
шуково-рятувальних робіт
4.1. Групове рятувальне спорядження, оснащення та облад-
нання експедиційного призначення
Намети 
Ноші розбірні
Засіб транспортування потерпілого по снігу “Ак’я”, укомплек-
тований матрацем, ковдрою, захисною плівкою
Блок-ролик
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Укладальні мішки
Бінокль 6х30
Тепловізор
Мегафон
Вірьовка основна ∅ 10мм, L = 100м статика
Вірьовка основна ∅ 10мм, L = 100м динамика
Вірьовка основна ∅ 12мм, L = 100м статика
Вірьовка основна ∅ 12мм, L = 100м динамика
Вірьовка допоміжна ∅ 6-8 мм, L = 200м
Петлі з основної вірьовки ∅ 10-12мм
Лопата лавинна
Шнур лавинний (15м)
Лавинний зонд
Лавиний датчик 
GPS навігатор
Радіостанція переносна УКХ — діапазону
Радіостанція стаціонарна УКХ — діапазону
Радіостанція автомобільна УКХ — діапазону
Планшет
Квадрокоптер (безпілотний пристрій)

6. Мотивація та заохочення волонтерів. 

В мережі СВІФТ можливі наступні види та способи заохо-
чення волонтерів:

— екскурсії, експедицій, поїздки, тренінги, навчання як в ме-
жах України, так і закордон;

— походи, мандрівки в гори, печери та сплави, спортивні та-
бори, польоти на дельтапланах /парапланах;

— сувенірна, брендована продукція учасників мережі;
— знижки на навчально-тренувальні курси від учасників ме-

режі: скі-тури, підготовка гірських провідників, перша домедич-
на допомога, радіозв’язок тощо;

— страхування (знижки на страхування);
— подяки, грамоти, рекомендації, відзнаки, свідоцтва тощо;
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— участь у зустрічах із почесними рятувальниками, публіч-
ними особами; 

— участь в урочистих заходах, мотиваційних річних зборах 
волонтерів; 

— набуття статусу почесного рятувальника;
— користування системою знижок при придбанні товарів та/

чи отриманні послуг учасників та партнерів мережі;
— тимчасове або постійне користування індивідуальним та/

чи груповим спорядженням;
— PR в засобах масової інформації та соціальних мережах; 
— номінування на відзначення нагородами органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування;
— отримання фінансової компенсації для проходження нав-

чання;
— встановлення системи рейтингу волонтерів;
— «Дошка» пошани (в тому числі — онлайн).

7. Комунікація та мобілізація. 

Комунікація між учасниками мережі СВІФТ та її волонтера-
ми здійснюється через координаційний центр або регіональних 
координаторів волонтерів порятунку по областях.

Потребу у волонтерах, їх завдання та функції, визначають 
локальні координатори.

Залучення волонтерів здійснюють ОГС — учасники мережі 
СВІФТ. Відбір волонтерів та затвердження складу команд волон-
терів покладається на локальних координаторів, які створюють 
відповідні комісії для відбору волонтерів та оперативні штаби 
для участі у пошуково-рятувальних заходах. Кандидати у волон-
тери відбираються на добровільній основі. 

Усі охочі стати волонтерами мережі подають заяву і запов-
нюють анкету волонтера.

Критерії набору волонтерів можуть змінюватись в залежно-
сті від напрямку діяльності, до якого будуть залучені волонтери.

Залучення волонтерів відбувається шляхом: 
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— рекомендації членів ОГС учасників мережі СВІФТ та/чи 
інших волонтерів; 

— підготовки та розповсюдження анкет, в тому числі онлайн;
— тощо.
В залежності від потреби та завдань залучення волонтерів до 

акцій відбувається наступним чином:
— повідомлення та його розсилання волонтерам із бази да-

них волонтерів мережі;
— реєстрація волонтерів, обробка зворотного зв’язку та пе-

редача інформації локальному координатору — керівнику опера-
тивного штабу пошуково-рятувальної операції;

— інформування волонтерів про умови участі в акції, визна-
чення та узгодження потреби в матеріально-технічному споря-
дженні; 

— під час акції здійснюється інструктаж з техніки безпеки 
з обов’язковим письмовим засвідченням про його проведення.

Локальний координатор безпосередньо організовує роботу 
волонтера під час акцій та на робочому місці.

Волонтерська діяльність в мережі здійснюється за такими 
напрямами:

— надання волонтерської допомоги при проведенні еколо-
гічних акцій, заходів з прибирання та облаштування пам’яток 
природи, туристичних маршрутів, історико-культурних об’єктів 
тощо; 

— надання допомоги громадянам, які постраждали внас-
лідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших ката-
строф, у результаті нещасних випадків;

— сприяння проведенню заходів місцевого, національного 
та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових 
туристичних, просвітницьких, спортивних, науково-освітніх, бла-
годійних, культурних й інших видовищних і громадських заходів 
тощо;

— надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, що 
незаборонені законодавством України, в т.ч. адміністративно-орга-
нізаційна, аналітична та консультативно-методична діяльність. 
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ОГС — учасник мережі СВІФТ веде базу даних своїх волон-
терів. У випадку, коли волонтер заявляє про припинення ним во-
лонтерської діяльності ОГС вилучає інформацію про таку особу 
із бази даних волонтерів. 

8. Промоція та особливості залучення волонтерів.
Для залучення волонтерів до мережі СВІФТ важливим є ро-

зуміння причин їх можливої участі через мотивацію. 
Можна виділити декілька напрямів мотивації для волонтерів, 

які мають успіх:
— отримання досвіду; 
— задоволення власних інтересів; 
— спілкування з друзями; 
— самореалізація;
— соціальна активність.

ОГС — учасники мережі СВІФТ для залучення волонтерів 
можуть використовувати наступні канали: 

— власні веб-сторінки;
— сторінки та групи в соцмережах;
— засоби масової інформації;
— прямі зустрічі із потенційними волонтерами;
— партнерська мережа;
— друк і поширення інформаційних буклетів про волонтер-

ство та волонтерські програми;
— популяризація культури волонтерства;
— соціальна реклама;
— промоційна діяльність через участь у масових заходах 

(виставки, форуми, ярмарки, круглі столи);
— супровід спортивних і туристичних подій та фестивалів;
— організація власних акцій та заходів;
— поширення фотоматеріалів про участь волонтерів в пошу-

ково-рятувальних заходах;
— нагородження волонтерів спеціальними відзнаками.
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Розділ ІІІ. 
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА ВЕРТИКАЛЬНІ 

ЗВ’ЯЗКИ КАРПАТСЬКОЇ ПОШУКОВО-
РЯТУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

1. Співпраця із Державною службою з питань 
надзвичайних ситуацій та її регіональними 
відділеннями.

Єдина державна система цивільного захисту — сукупність 
органів управління, сил і засобів центральних та місцевих ор-
ганів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організа-
цій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері ци-
вільного захисту. 

Органами управління цивільного захисту є органи виконав-
чої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі 
органи рад та їх структурні підрозділи, призначені для безпосе-
реднього керівництва діяльністю у сфері цивільного захисту від-
повідно до компетенції.

Сили цивільного захисту — це аварійно-рятувальні форму-
вання, спеціалізовані служби та інші формування цивільного за-
хисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (п.38 ч. 1 
ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Засобами цивільного захисту є протипожежна, аварійно-ря-
тувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, 
прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські 
засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які при-
значені та використовуються під час виконання завдань цивіль-
ного захисту (п.13 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).
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Керівництво єдиною державною системою цивільного за-
хисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє керів-
ництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту 
здійснює ДСНС.

Питання здійснення заходів цивільного захисту в державі ви-
значає склад органів управління та сил цивільного захисту, пла-
нування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, 
порядок виконання нею завдань та організації взаємодії врегульо-
вані Положенням про єдину державну систему цивільного захи-
сту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 
січня 2014 р. № 11.1

1 Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільно-
го захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. 
№ 11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#n10
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Єдина державна система цивільного захисту складається 
з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та 
їх ланок (Рис.1).

Функціональні підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту створюються у відповідних сферах суспільного 
життя центральними органами виконавчої влади з метою захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час 
та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих 
їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації. До складу функціональних підсистем 
входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільно-
го захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують 
завдання цивільного захисту.

Рисунок 1 — Організаційна структура ЄДС ЦЗ

До центральних органів виконавчої влади, що створю-
ють функціональні підсистеми єдиної державної системи ци-
вільного захисту відносяться: Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
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Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвит-
ку громад та територій України, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство юс-
тиції України, Державна служба України з надзвичайних ситуа-
цій, Державна інспекція ядерного регулювання України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної під-
системи єдиної державної системи цивільного захисту здійсню-
ється керівником органу чи суб’єкта господарювання, що створив 
таку підсистему. Зокрема, Державною службою України з над-
звичайних ситуацій здійснюється керівництво підсистемою реа-
гування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятуваль-
них та інших невідкладних робіт.

Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивіль-
ного захисту створюються в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, мм. Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мир-
ний час та в особливий період у відповідному регіоні.

Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсис-
теми, її ланок здійснюється посадовою особою, яка очолює ор-
ган, що створив таку підсистему, ланку. 

Ланки територіальних підсистем створюються:
1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим — у райо-

нах Автономної Республіки Крим;
2) районними, районними у містах Києві та Севастополі дер-

жавними адміністраціями — у районах, районах у містах Києві 
та Севастополі;

3) органами місцевого самоврядування — в обласних цен-
трах, у містах обласного і районного значення.

Кабінетом Міністрів України затверджені Типові положення 
про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту (постанова КМУ від 11.03.2015 № 101).1

1 Про затвердження Типових положень про функціональну і територіаль-
ну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: Постанова 
Кабінету міністрів України від 11.03.2015 № 101) https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/101-2015-%D0%BF#n12
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У складі єдиної державної системи цивільного захисту функ-
ціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, 
координаційні органи, сили цивільного захисту функціональних 
і територіальних підсистем.

Постійно діючими органами управління цивільного захисту, 
до повноважень яких належать питання організації та здійснення 
заходів цивільного захисту, є:

— на державному рівні — Кабінет Міністрів України, 
ДСНС, а також центральні органи виконавчої влади, що створю-
ють функціональні підсистеми, та підрозділи з питань цивільного 
захисту у складі їх апаратів;

— на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, підрозділи з питань цивільного захисту, які 
утворюються у їх складі, територіальні органи ДСНС;

— на місцевому рівні — районні, районні у мм. Києві та 
Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських (міст 
республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного 
і районного значення) рад, підрозділи з питань цивільного захи-
сту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та 
сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС;

— на об’єктовому рівні — керівні органи підприємств, уста-
нов та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань 
цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими ор-
ганами відповідно до законодавства.

Координаційними органами є:
— на загальнодержавному рівні — Державна комісія з пи-

тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
— на регіональному рівні — комісії з питань техноген-

но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної 
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

— на місцевому рівні — комісії з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій районів, міст, районів 
у містах, селищ;
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— на об’єктовому рівні — комісії з питань надзвичайних си-
туацій підприємств, установ та організацій.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій є постійно діючим органом, який за-
безпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-еколо-
гічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків над-
звичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористич-
ній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій і реагування на них. Її склад та повноваження 
визначені у Положенні про Державну комісію з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 181.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 також затверджено Типове положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і над-
звичайних ситуацій2. Відповідно до якого, комісія з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є постійно 
діючим органом, який утворюється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською 
міською держадміністрацією (регіональна комісія), райдержад-
міністрацією, виконавчим органом міської ради, районною у мі-
сті та селищною радою (місцева комісія) для координації діяль-
ності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням 
техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій 
від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій і реагування на них.

1 Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, постанова Кабінету Міністрів України від 
26.01.2015 № 18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%D0%BF

2 Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних си-
туацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF
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Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної над-
звичайної ситуації на державному, регіональному, місцевому та 
об’єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких про-
вадиться відповідно до положень про такі комісії.

Для забезпечення управління у режимі повсякденного функ-
ціонування органами управління та силами цивільного захисту, 
координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забез-
печення функціонування системи збору, оброблення, узагальнен-
ня та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення 
надзвичайних ситуацій функціонують:

1) на державному рівні: оперативно-чергова служба держав-
ного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС; опера-
тивно-чергові (чергові, диспетчерські) служби центральних орга-
нів виконавчої влади (у разі їх утворення); 

2) на регіональному рівні: оперативно-чергові служби пунк-
тів управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласних, Київської та Севастопольської міських держадміністра-
цій; оперативно-чергові служби центрів управління в надзвичай-
них ситуаціях територіальних органів ДСНС; оперативно-чергові 
(чергові, диспетчерські) служби територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга-
нізацій (у разі їх утворення);

3) на місцевому рівні: чергові служби райдержадміністрацій 
та виконавчих органів міських рад; оперативно-чергові (чергові, 
диспетчерські) служби територіальних органів центральних орга-
нів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (у разі 
їх утворення);

4) на об’єктовому рівні — чергові (диспетчерські) служби 
підприємств, установ та організацій (у разі їх утворення).

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів 
управління в надзвичайних ситуаціях залучаються представники 
заінтересованих органів державної влади.

Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпе-
чення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених 
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на особливий період, використовується державна система пунктів 
управління.

В єдиній державній системі цивільного захисту з метою 
своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичай-
ні ситуації організовується взаємодія органів управління та сил 
цивільного захисту з питань:

• визначення органів управління, які безпосередньо залуча-
ються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кіль-
кість сил (засобів) реагування на них;

• погодження порядку здійснення спільних дій сил цивіль-
ного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх вико-
нання;

• організації управління спільними діями органів управлін-
ня та сил цивільного захисту під час виконання завдань за при-
значенням;

• всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюва-
тимуться органами управління та підпорядкованими їм силами 
цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги 
транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та ін-
шими засобами.

Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого 
розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується:

• на загальнодержавному рівні — безпосередньо між орга-
нами управління та силами функціональних і територіальних під-
систем;

• на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні — між 
територіальними органами центральних органів виконавчої вла-
ди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими ор-
ганами виконавчої влади, їх силами, а також суб’єктами господа-
рювання.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагу-
вання сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні 
ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськи-
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ми) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, 
установ та організацій (у разі їх утворення) і оперативно-черго-
вими службами ДСНС організовується обмін інформацією про 
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її 
наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків 
організовується через спеціально призначені оперативні групи 
або представників відповідних центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснен-
ня таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або 
представників визначаються відповідними центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є цен-
тральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння по-
жеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності1.

До системи центрального органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, входять сили цивільного захисту, навчальні 
заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні 
підрозділи), які входять до сфери його управління.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій:
1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної 

державної системи цивільного захисту;

1 Про затвердження Положення про Державну службу України з надзви-
чайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 
№ 1052 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF
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2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту дер-
жавного рівня на мирний час та особливий період і подає їх на 
розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування за-
ходів цивільного захисту центральними та місцевими органами 
виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних 
і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного 
захисту та їх ланок;

4) здійснює оповіщення та інформування центральних та 
місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо 
створення і належного функціонування систем оповіщення ци-
вільного захисту різних рівнів;

5) залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварій-
но-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій державного і регіонального рівнів, організовує про-
ведення пошуково-рятувальних робіт та здійснює контроль за їх 
проведенням;

6) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання 
допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного 
лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять за-
грозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання 
матеріальних збитків;

7) здійснює організацію авіаційного пошуку і рятування по-
вітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координує прове-
дення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіацій-
ними силами і засобами центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власно-
сті;

8) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави;
9) визначає потребу в фінансових та матеріально-технічних 

ресурсах органів та підрозділів цивільного захисту для виконання 
ними завдань особливого періоду та у разі проведення цільової 
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мобілізації, подає відповідні пропозиції до центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері економічного і соціального розвитку;

10) здійснює координацію, організацію та методичне керів-
ництво щодо визначення стану готовності функціональних і те-
риторіальних підсистем до вирішення завдань цивільного захисту 
у мирний час та в особливий період;

11) затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів 
управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ци-
вільного захисту;

12) веде облік осіб, які проходять службу цивільного захисту, 
а також тих, які уклали контракт про перебування у резерві служ-
би цивільного захисту;
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13) проводить експертизи надзвичайних ситуацій та визна-
чає їх рівні;

14) видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуа-
ції, веде їх облік;

15) здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятуваль-
них служб і рятувальників;

16) здійснює міжнародне співробітництво у сфері цивільно-
го захисту;

17) створює та веде Державний реєстр потенційно небезпеч-
них об’єктів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції 
та законів України

Повноваження інших центральних органів виконавчої вла-
ди у сфері цивільного захисту (Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвит-
ку громад та територій України, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство 
юстиції України, Державна інспекція ядерного регулювання 
України) визначені у положеннях про них та ст. 18 Кодексу ци-
вільного захисту України.

Зокрема, до їх повноважень у сфері цивільного захисту нале-
жить:

1) забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного жит-
тя, в якій реалізує державну політику відповідний орган виконав-
чої влади;

2) здійснення заходів щодо захисту населення і територій під 
час надзвичайних ситуацій;

3) забезпечення виконання завдань цивільного захисту ство-
реними ними функціональними підсистемами;

4) розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм 
і планів заходів з питань цивільного захисту, зокрема спрямова-
них на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожеж-
ної безпеки;
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5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких 
спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалі-
зованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльно-
сті та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

6) забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій;

7) визначення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними ад-
міністраціями та органами місцевого самоврядування загальної 
потреби у захисних спорудах цивільного захисту для суб’єктів го-
сподарювання, що належать до сфери їх управління;

8) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до 
сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно 
до основних показників та затвердження їх переліку;

9) організація створення автоматизованих систем раннього 
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та опові-
щення населення у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної не-
безпеки, що належать до сфери їх управління;

10) створення і використання матеріальних резервів для за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

11) створення та ведення Державного реєстру потенційно не-
безпечних об’єктів;

12) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.

Основні функції з питань цивільного захисту, що належать 
до компетенції відповідного центрального органу виконавчої вла-
ди, визначаються в положенні про цей орган.

На регіональному рівні державного управління цивільний 
захист реалізовує Рада міністрів Автономної Республіки Крим та 
місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації є 
місцевими органами виконавчої влади і входить до системи орга-
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нів виконавчої влади. Їх повноваження у сфері цивільного захи-
сту визначені Законом України «Про місцеві державні адміністра-
ції» від 09.04.1999 № 586-XIV1 та ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного 
захисту України. А саме: 

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території;
2) забезпечення виконання завдань створеними ними терито-

ріальними підсистемами та їх ланками;
3) забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на по-

тенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарю-
вання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, 
що належать до сфери їх управління;

4) розроблення та забезпечення реалізації регіональних, міс-
цевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зо-
крема спрямованих на захист населення і територій від надзви-
чайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення тех-
ногенної та пожежної безпеки;

5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивіль-
ного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, 
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю 
до дій за призначенням;

6) створення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній 
готовності територіальної системи централізованого оповіщення, 
здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про 
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

8) організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на від-
повідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, 
медичного захисту населення та інженерного захисту територій 
від наслідків таких ситуацій;

1 Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 
№ 586-XIV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
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9) організація та керівництво проведенням відновлювальних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, майна 
у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини ка-
тастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та 
життєзабезпечення населення;

11) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

12) створення на регіональному та місцевому рівнях комісій 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 
а в разі виникнення надзвичайних ситуацій — спеціальних комі-
сій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

13) здійснення контролю за утриманням та станом готовно-
сті захисних споруд цивільного захисту;

14) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.

Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність”, 
з метою забезпечення організації співпраці ДСНС України з волон-
терами, волонтерськими організаціями у проведенні інформацій-
но-просвітницької та профілактичної діяльності у сферах цивільно-
го захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуа-
цій, рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, а також 
травматизму невиробничого характеру створено Центр взаємодії 
ДСНС України з волонтерами та волонтерськими організаціями. 

Завданнями Центру є:
— налагодження дієвого публічного діалогу та ефективної 

взаємодії ДСНС України з волонтерами та волонтерськими орга-
нізаціями з питань безпеки у сфері цивільного захисту;

— забезпечення дієвої участі волонтерів і волонтерських 
організацій у заходах запобігання виникненню та ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій шляхом проведення інформацій-
но-просвітницької та профілактичної роботи, надання допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичай-
них ситуацій;
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— формування громадської культури поведінки людини 
у сфері безпеки життєдіяльності.

До складу Центру входять: керівник самостійного структур-
ного підрозділу апарату ДСНС України, на якого покладається ор-
ганізація заходів цивільного захисту (голова Центру), керівник са-
мостійного структурного підрозділу апарату ДСНС України, який 
відповідає за зв’язки із засобами масової інформації та роботу 
з громадськістю (заступник голови Центру), спеціаліст окремого 
структурного підрозділу апарату ДСНС України, що відповідає за 
зв’язки із засобами масової інформації та роботу з громадськістю 
(секретар Центру), керівники інших самостійних структурних під-
розділів апарату ДСНС України, її територіальних органів, а та-
кож за згодою — представники волонтерських і громадських 
організацій, громадяни, які реалізовують активну громадську по-
зицію у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
попередження випадків невиробничого травматизму. 



168

Члени Центру мають право: виступати на робочих засідан-
нях із заявами та клопотаннями; вносити голові Центру пропози-
ції щодо діяльності Центру; за запрошенням бути присутніми на 
нарадах, що проводяться керівництвом ДСНС України; в установ-
леному порядку ознайомлюватися з необхідними документами; 
ініціювати порушення питань щодо вдосконалення законодав-
ства, необхідності підготовки нових та внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів сфери компетенції ДСНС України. 

Організаційною формою роботи Центру є засідання.
Основними напрямками співпраці громадських організацій 

з постійнодіючими органами ДСНС, які потребують впроваджен-
ня та подальшого розвитку, є:

— планування, обговорення та проведення системи спіль-
них заходів за календарним планом (проведення круглих столів 
конференцій, заходів прикладного та практичного характеру, на-
вчальних, інформаційних заходів, інструктивно-навчальних захо-
дів з домедичної допомоги, тощо)

— спільні навчальні та тренувальні заходи теоретичного та 
практичного характеру з метою підтримання та підвищення про-
фесійного рівня рятувальників ДСНС, громадських рятувальни-
ків, рятувальників-волонтерів;

— інформаційно-просвітницька діяльність щодо попере-
дження та запобігання надзвичайним ситуаціям, безпечного по-
водження та надання першої домедичної допомоги (просвітниць-
кі заходи серед молоді, школярів, туристів (екскурсантів), всіх 
верств громадян) 

— створення ефективного механізму оповіщення та обміну 
інформацією про безпеку та надзвичайні події;

— збір та аналіз інформації про нещасні випадки в Карпатах, 
напрацювання рекомендацій щодо недопущення нещасних ви-
падків;

— співпраця з метою допомоги населенню при ліквідації 
стихійних лих, катастроф і аварій.

З 2017 року відбувається реформування системи ДСНС в Укра-
їні. Так, Наказом ДСНС України «Про затвердження Плану заходів 
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щодо реалізації Стратегії реформування системи Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій»1 від 02.03.2017 р. затвердже-
но ПЛАН ЗАХОДІВ щодо реалізації Стратегії реформування систе-
ми Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, визначено стратегічну мету та операційні цілі ре-
формування системи Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій.

Стратегічна мета: створення оптимальної системи управ-
ління єдиною державною системою цивільного захисту та під-
вищення ефективності її функціонування. Здійснення переходу 
від системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 
техногенної безпеки до системи запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій та профілактики пожеж. Удосконалення вико-
нання основних завдань (функцій) у сфері пожежної та техноген-
ної безпеки органами місцевого самоврядування. Реформування 
системи ДСНС та підвищення її спроможності щодо забезпечен-
ня виконання у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки 
і оборони завдань з протидії загрозам національній безпеці у сфе-
рі цивільного захисту

Досягнення стратегічної мети забезпечить: належний рівень 
безпеки життєдіяльності населення, захист суб’єктів господарю-
вання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 
зменшення збитків національної економіки та населення у разі 
виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних гідро-
метеорологічних явищ; належний рівень безпеки життєдіяльності 
населення, захист суб’єктів господарювання і територій від загро-
зи виникнення надзвичайних ситуацій; удосконалення системи 
реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні 
події, скорочення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозді-
лів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сіль-
ській місцевості); зменшення збитків національної економіки та 

1 Наказ ДСНС України «Про затвердження Плану заходів щодо реа-
лізації Стратегії реформування системи Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій» від 02.03.2017р. https://www.dsns.gov.ua/ua/
Nakazi/59064.html
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населення у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, не-
безпечних гідрометеорологічних явищ; належний рівень безпеки 
життєдіяльності населення, захист суб’єктів господарювання і те-
риторій від надзвичайних ситуацій; оптимізація організаційної 
структури ДСНС на центральному, регіональному, територіально-
му та об’єктовому рівні, до складу якої входять: апарат ДСНС; те-
риторіальні органи ДСНС; сили цивільного захисту, які входять до 
системи ДСНС центрального, регіонального, місцевого та об’єк-
тового рівня; навчальні заклади, навчальні та науково-дослідні 
установи; підприємства, установи та організації, що належать до 
сфери управління ДСНС; вдосконалення системи реагування на 
пожежі і надзвичайні ситуації, скорочення часу прибуття пожеж-
но-рятувальних підрозділів до місця події (10 хвилин у місті та 20 
хвилин у сільській місцевості); зменшення збитків економіці та 
населенню України від пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпеч-
них гідрометеорологічних явищ; створення оптимальної системи 
управління єдиною державною системою цивільного захисту та 
підвищення ефективності її функціонування; визначення напрям-
ків та заходів щодо інтеграція України до Механізму цивільного 
захисту Європейського Союзу. створення оптимальної системи 
управління єдиною державною системою цивільного захисту та 
підвищення ефективності її функціонування.

Очікуваний результат:
1. Втілення європейського досвіду у сфері пожежної, техно-

генної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб.
2. Зменшення кількості перевірок органами державного наг-

ляду (контролю) пожежної та техногенної безпеки.
3. Зменшення кількості суб’єктів господарювання з високим 

ступенем ризику від впровадження господарської діяльності.
4. Зменшення кількості пожеж та надзвичайних ситуацій.
5. Підвищення довіри до органів державного нагляду 

(контро лю) пожежної та техногенної безпеки та формування 
партнерських стосунків з бізнесом.

6. Зменшення адміністративного тиску на суб’єкти господа-
рювання.
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Операційні цілі: нормативно-правове врегулювання питан-
ня щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері по-
жежної та техногенної безпеки; інтеграція ДСНС до системи 
органів державного ринкового нагляду з віднесенням до повно-
важень ДСНС здійснення ринкового нагляду стосовно засобів 
цивільного, протипожежного захисту, піротехнічних виробів; 
посилення відповідальності керівників суб’єктів господарюван-
ня за порушення вимог щодо пожежної та техногенної безпеки; 
запровадження системи управління техногенною та пожежною 
безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу і європейських 
стандартів щодо оцінювання і аналізу ризиків пожежної та техно-
генної безпеки суб’єктів господарювання; удосконалення єдиної 
державної системи цивільного захисту з урахуванням реформу-
вання системи ДСНС, місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в України; налагодження дієвої взаємодії 
ДСНС із центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
їх структурними підрозділами з питань цивільного захисту щодо 
підвищення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів, 
територій та об’єктів; здійснення передбаченого законодавством 
комплексу заходів щодо захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій; підвищення ефективності оперативного та 
комплексного реагування на надзвичайні ситуації шляхом ство-
рення та розвитку пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних 
частин) місцевої і добровільної пожежної охорони та добровіль-
них формувань цивільного захисту; поглиблення міжнародно-
го співробітництва та активізація процесів інтеграції ДСНС до 
Механізму цивільного захисту Європейського Союзу; реформу-
вання організаційної структури ДСНС на центральному, регі-
ональному, територіальному та об’єктовому рівні; підвищення 
рівня соціального захисту осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту; реформування сил ДСНС централь-
ного, регіонального та місцевого рівнів, створення у гарнізонах 
ДСНС пожежно-рятувальних підрозділів, приведення їх структу-
ри та чисельності у відповідність із обсягами покладених на них 
завдань; удосконалення системи кадрового забезпечення органів 
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і підрозділів ДСНС шляхом перегляду кваліфікаційних вимог до 
фахівців у сфері цивільного захисту; подальший розвиток систе-
ми авіаційного забезпечення ДСНС 

2. Взаємодія із органами місцевого самоврядування. 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР1 місцеве самоврядуван-
ня здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх ви-
конавчі органи, а також через районні та обласні ради, які пред-
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 
міст. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР2 та ч. 2 ст. 19 Кодексу ци-
вільного захисту України органи місцевого самоврядування наді-
лені наступними повноваженнями у сфері цивільного захисту:

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території;
2) забезпечення виконання завдань створеними ними ланка-

ми територіальних підсистем;
3) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної 

безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх 
управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення 
аварії;

4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів 
заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на за-
хист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобі-
гання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної без-
пеки;

1 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80

2 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80
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5) керівництво створеними ними аварійно-рятувальними 
службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивіль-
ного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, 
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю 
до дій за призначенням;

6) створення за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній 
готовності місцевої системи централізованого оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її мо-
дернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про 
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіа-
ційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та 
інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, майна 
у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

11) контроль за станом навколишнього природного середови-
ща, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

12) створення і використання матеріальних резервів для за-
побігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

13) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

14) організація виконання вимог законодавства щодо ство-
рення, використання, утримання та реконструкції фонду захис-
них споруд цивільного захисту

15) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захи-
сту, передбачених законодавчими актами.

Отже, організація заходів цивільного захисту в територі-
альних підсистемах здійснюється Радою міністрів Автономної 
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Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування.

Окрему групу суб’єктів забезпечення цивільного захисту 
утворюють сили цивільного захисту. Ст. 22 Кодексу цивільного 
захисту України до сил цивільного захисту відносить: 

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 
2) аварійно-рятувальні служби; 
3) формування цивільного захисту; 
4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 
5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);
6) добровільні формування цивільного захисту.
Кодексом цивільного захисту України серед сил цивільно-

го захисту, передбачена можливість утворення добровільних 
формувань цивільного захисту як тимчасового добровільного 
об’єднання громадян під час загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних робіт із запо-
бігання або ліквідації наслідків таких ситуацій. 
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Утворюються вони за рішенням центрального органу вико-
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вої держадміністрації, органу місцевого самоврядування.

Організаційні засади утворення та залучення добровільних 
формувань цивільного захисту до виконання допоміжних ро-
біт із запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій врегульовані ст. 27 Кодексу цивільного захисту 
та Положенням про добровільні формування цивільного захи-
сту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
21.08.2013 № 6161.

До складу добровільних формувань цивільного захисту на 
добровільних засадах включаються громадяни України, які за 
станом здоров’я придатні до військової служби та не досягли гра-
ничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі другого 
розряду.

Громадяни, які виконують завдання із запобігання або лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного 
формування цивільного захисту, мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та про 
заходи необхідної безпеки;

2) забезпечення і використання під час виконання завдань із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів 
індивідуального захисту;

3) відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здо-
ров’ю під час виконання завдань із запобігання та ліквідації на-
слідків надзвичайної ситуації;

4) медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію 
у разі отримання фізичних та психологічних травм під час вико-
нання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації.

1 Про затвердження Положення про добровільні формування цивіль-
ного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення 
від 21.08.2013 № 616 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2013-
%D0%BF
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Громадяни, які виконують завдання із запобігання та ліквіда-
ції наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного фор-
мування цивільного захисту, зобов’язані:

1) виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від 
характеру надзвичайної ситуації;

2) дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань 
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пра-
вил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій, на-
дання домедичної допомоги, правила користування засобами за-
хисту.

Страхування здоров’я та життя членів (учасників) добровіль-
них формувань цивільного захисту на період виконання ними до-
поміжних робіт здійснюється відповідно до законодавства.

Очолює таке формування начальник, який призначається 
і звільняється керівником органу, що утворив таке формування. 
Начальник здійснює керівництво добровільним формуванням ци-
вільного захисту та несе персональну відповідальність за вико-
нання покладених на нього функцій.

Добровільні формування цивільного захисту на період ви-
конання поставлених їм завдань на умовах повернення забезпе-
чуються необхідним майном (приміщеннями, засобами зв’язку, 
автотранспортними засобами, оргтехнікою тощо) органом, що 
утворив таке формування.

Порядок залучення добровільних формувань та обсяги до-
поміжних робіт для добровільних формувань цивільного захисту 
визначаються органом, що утворив таке формування, або керів-
ником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі 
підпорядкування йому добровільних формувань.

Діяльність добровільних формувань цивільного захисту піс-
ля завершення виконання ними допоміжних робіт припиняється 
за рішенням органу, що утворив таке формування.

У ст. 29 Кодексу цивільного захисту України передбачено 
можливість утворення громадських організацій з метою вико-
нання окремих функцій у сфері цивільного захисту.
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Такі громадські організації залучаються на добровільних або 
договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій за наявності в учасників ліквідації відпо-
відного рівня підготовки.

Отже, до складу сил цивільного захисту функціональних 
підсистем входять:

— спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;
— об’єктові аварійно-рятувальні служби;
— об’єктові формування цивільного захисту;
— галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного за-

хисту;
— державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що 

забезпечують відомчу пожежну охорону;
— добровільні формування цивільного захисту.
До складу сил цивільного захисту територіальних підсис-

тем входять:
— підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби ци-

вільного захисту;
— регіональні, комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні 

служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
— об’єктові та територіальні формування цивільного захи-

сту;
— територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивіль-

ного захисту;
— добровільні формування цивільного захисту.
Облік сил цивільного захисту на державному рівні ведеться 

ДСНС, а регіональному рівні — її територіальними органами.

3. Співпраця із об’єктами природно-заповідного фонду, 
туристичних центрів та територій.

Механізм здійснення в межах України рятувальних заходів 
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що 
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природно-
го характеру, регламентований Постановою Кабінету Міністрів 
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України від 27.05.2009 № 507 «Про затвердження Порядку здійс-
нення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань.1 

Відповідно до Порядку здійснення рятувальних заходів на 
об’єктах туристичних відвідувань рятувальні заходи на таких 
об’єктах здійснюються Оперативно-рятувальною службою ци-
вільного захисту, державними та комунальними аварійно-ряту-
вальними службами, аварійно-рятувальними службами підпри-
ємств, установ та організацій, яким належать чи які обслуговують 
об’єкти туристичних відвідувань (аварійно-рятувальна служба).

Під об’єктами туристичних відвідувань розуміється природний 
або антропогенний об’єкт, придатний для відвідування туристами.

Вимоги до організації та виконання аварійно-рятувальних 
та інші невідкладних робіт на об’єктах туристичних відвідувань 
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що 
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природно-
го характеру, закріплені у Порядку проведення пошуково-ряту-
вальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань, затверджено-
му Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій від 12.06.2012 
№ 891, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 
2012 р. за № 1098/21410.2

Цей Порядок проведення пошуково-рятувальних робіт на 
об’єктах туристичних відвідувань, крім загальних положень, 
включає роботи щодо: 1) підготовки до проведення пошуково-ря-
тувальних робіт; 2) проведення пошуково-рятувальних робіт; 3) 
завершення пошуково-рятувальних робіт; 4) інформування та на-
дання звітних матеріалів щодо виконання пошуково-рятувальних 
робіт.

1 Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єк-
тах туристичних відвідувань : Постанова Кабінету Міністрів України 
від 27.05.2009 № 507 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-2009-
%D0%BF

2 Про затвердження Порядку проведення пошуково-рятувальних робіт на 
об’єктах туристичних відвідувань; Наказ МНС України від 12.06.2012 
№ 891, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 р. 
за № 1098/21410 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-12
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Зокрема, у разі виникнення надзвичайної ситуації керівник 
аварійно-рятувальної служби оцінює її характер, місце, обсяг ава-
рійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, визначає сили та 
засоби, необхідні для їх проведення, приймає рішення про здійс-
нення рятувальних заходів та призначення керівників пошуко-
во-рятувальних груп.

Заходи, зокрема аварійно-рятувальні та інші невідкладні ро-
боти, здійснюються аварійно-рятувальною службою згідно з пла-
ном, що складається з урахуванням зони її відповідальності, ри-
зику виникнення на об’єктах туристичних відвідувань надзвичай-
ної ситуації, особливостей та умов їх розташування, туристичних 
маршрутів, місця виникнення надзвичайної ситуації та шляхів 
(підходів) до нього, інших факторів, що істотно впливають на ор-
ганізацію робіт. Пошуково-рятувальні групи проходять в установ-
леному порядку інструктаж з питань проведення пошуку та ря-
тування туристів (екскурсантів). Для здійснення заходів, зокрема 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, доставки до 
місця надзвичайної ситуації пошуково-рятувальних груп, предме-
тів спеціального оснащення і вантажів та виконання невідклад-
них робіт, можуть надаватися на договірних засадах підприєм-
ствами, установами та організаціями засоби зв’язку, транспорту 
та інші матеріально-технічні ресурси. 

Під час аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
всі задіяні сторони обмінюються інформацією для покращення 
ефективності робіт, що може включати:

— місце перебування груп;
— наявність матеріально-технічного забезпечення; 
— відомості про фаховість персоналу та їх досвід.
Керівник аварійно-рятувальної служби забезпечує: 1) загаль-

не керівництво роботами; 2) зв’язок з органами влади, керівником, 
іншими працівниками об’єкта туристичних відвідувань; 3) збір 
даних про обстановку в місці виникнення надзвичайної ситуації, 
їх аналіз та узагальнення; 4) залучення в установленому порядку 
до проведення робіт громадських організацій або громадян за їх 
згодою, засобів зв’язку, транспорту та інших матеріально-техніч-
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них ресурсів підприємств, установ та організацій. Керівник пошу-
ково-рятувальної групи забезпечує: 1) постійну готовність групи 
до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних ро-
біт; 2) переміщення групи до місця виникнення надзвичайної си-
туації; 3) дотримання вимог безпеки рятувальниками на підходах 
до місця виникнення надзвичайної ситуації та під час проведен-
ня робіт; 4) підтримання постійного зв’язку та надання керівни-
кові аварійно-рятувальної служби оперативної інформації про хід 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 
5) усунення впливу небезпечних факторів на життя або стан здо-
ров’я туристів (екскурсантів); 6) своєчасне надання у разі потреби 
невідкладної медичної допомоги потерпілим особам, організацію 
їх безпечного транспортування до найближчих медичних закла-
дів чи населених пунктів; 7) цільове використання засобів зв’язку, 
транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів. 

Право припинити або закінчити в установленому порядку 
здійснення заходів, зокрема аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, надається керівникові аварійно-рятувальної 
служби, який приймав рішення про їх здійснення. 

Слід також відмітити, що проведення пошуково-рятувальних 
робіт на об’єктах туристичних відвідувань доцільно враховувати 
положення Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управ-
ління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 26.04.2018 № 340, зареєстрований в Міністерстві юс-
тиції України 10.07.2018 р. за № 801/322531, який закріплює: 

 � особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-

1 Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів 
управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж”: 
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 № 340, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 р. за 
№ 801/32253 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18#n427
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чайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних із повінню (па-
водком, катастрофічним затопленням);

 � особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної служ-
би цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних з ураганом, буревієм;

 � особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних із землетрусом;

 � дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (не-
безпечних подій), пов’язаних із зсувом, селем;

 � особливості дій підрозділів Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій або небезпечних подій на водному об’єкті;

 � дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час проведення пошуково-рятувальних робіт з ви-
користанням службових собак;

 � дії підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту під час утворення транспортних заторів на автошляхах 
унаслідок снігових заметів.

 � Основні напрямки співпраці громадських організацій 
з адміністраціями об’єктів природно-заповідного фонду, турис-
тичних центрів та територій є:

 � планування, обговорення та проведення системи спіль-
них заходів за календарним планом (проведення круглих столів 
конференцій, заходів прикладного та практичного характеру, на-
вчальних, інформаційних заходів, інструктивно-навчальних захо-
дів з домедичної допомоги, тощо);

 � укладення угод про співпрацю з метою встановлення чіт-
ких взаємовигідних умов спільної діяльності для досягнення ста-
тутної мети громадських організацій з адміністраціями об’єктів 
природно-заповідного фонду, туристичних центрів та територій;

 � спільні навчальні та тренувальні заходи теоретичного та 
практичного характеру з метою підвищення професійного рівня 
працівників об’єктів природно-заповідного фонду, туристичних 
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центрів, тощо у сфері попередження та запобігання надзвичай-
ним ситуаціям, навичок рятування, надання домедичної допомо-
ги, тощо;

 � інформаційно-просвітницька діяльність щодо попере-
дження та запобігання надзвичайним ситуаціям, безпечного по-
водження та надання першої домедичної допомоги серед туристів 
(екскурсантів), відвідувачів об’єктів природно-заповідного фон-
ду, туристичних центрів, тощо;

 � встановлення та обладнання тимчасових або постійних 
будівель на територіях об’єктів природно-заповідного фонду, ту-
ристичних центрів, тощо для чергування рятувальників-волонте-
рів, громадських рятувальників;

 � впорядкування, очищення, ознакування, маркування ту-
ристичних маршрутів на території об’єктів природно-заповідного 
фонду;

 � організація заходів безпеки під час масових подій, в тому 
числі екстремальних змагань;

 � прочищення русел річок та їх берегів від кущів, дерев та 
побутового сміття;

 � моніторинг та оповіщення про погіршення погоди чи за-
грозу інших природніх факторів.

Отже, для забезпечення ефективного захисту населення і те-
риторій від НС, ураховуючи євроінтеграційні прагнення України, 
необхідно скористатися можливістю співпраці з рятувальника-
ми-волонтерами.

Адаптація та впровадження в практичну діяльність співпра-
ці є надзвичайно актуальними для ДСНС через те, що незалеж-
но від того, де відбулась надзвичайна ситуація, можна залучити 
більшу кількість підготовлених осіб з числа волонтерів, їх техні-
ку та вміння. 

Пріоритети співробітництва у сфері запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій: 

— створення правової та договірної бази з питань спільно-
го попередження і проведення пошуково-рятувальних робіт на 
двосторонній і багатосторонній основах; 
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— налагодження механізмів взаємодії зі структурами інших 
відомств та організацій, що відповідають за попередження і лікві-
дацію наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацювання спільних 
планів і механізмів реалізації домовленостей про дії у випадку 
надзвичайних подій; 

— налагодження обміну інформацією і досвідом з питань 
спільного попередження і проведення пошуково-рятувальних ро-
біт; 

— аналіз недоліків організації управління в умовах надзви-
чайних ситуацій, що дасть можливість не допустити їх у майбут-
ньому;

— реформування управлінської моделі, яка б гарантувала 
безпеку та відповідала високим європейським стандартам.

4. Співпраця із іншими українськими та іноземними 
організаціями.

Співпраця з іншими установами, закладами та громадськими 
організаціями у сфері спільного попередження і проведення по-
шуково-рятувальних робіт здійснюється на основі мети, завдань 
і напрямків діяльності, визначених їх установчими документами.

Співробітництво відбувається у формі двосторонніх та бага-
тосторонніх договірних зв’язків шляхом укладення договорів та 
приєднання до меморандумів, підписання спільних резолюцій, 
а також з використанням усіх можливих засобів комунікацій.

Вимоги та виклики сьогодення зумовлюють необхідність за-
стосування інноваційних технологій та know-how. Саме вони доз-
воляють ефективно залучати до спільної діяльності українські, 
іноземні та міжнародні організації різного рівня, масштабу, неза-
лежно від спеціалізації та організаційної форми. 

Комунікаційні платформи мережі SWIFT: 
— контактні оф-лайн зустрічі: наради, круглі столи, семіна-

ри, тренінги, коуч-сесії, team-building, спільні навчальні програ-
ми, дискусійні панелі, конференції, змагання, марафони, походи, 
табори, польові виїзди (field and site visits), культурно-історичні 
реконструкції тощо;
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— можливості он-лайн: 
 { спільноти, чати, групи, відео-кімнати, навчальні платфор-
ми в е-мережах; 

 { усі види «месенджерів», в т.ч. Viber, messenger, WhatsApp, 
telegram, twitter, direct, e-mail тощо; 

 { спеціальні додатки (он-лайн карти місць небезпеки, ло-
калізованих НС, туристських маршрутів, притулків, за-
кладів медичної допомоги, інформаційних точок, пунктів 
дислокації офіційних служб порятунку та волонтерів-ря-
тувальників);

— традиційні технічні засоби зв’язку: факс, стільниковий 
і дротовий телефонний зв’язок, пошта, паперовий документообіг. 

Платформа SWIFT об’єднує асоціативних учасників з ме-
тою систематизації та координації їх діяльності, спрямованої на 
попередження, запобігання і реагування на випадки виникнення 
надзвичайних ситуацій. Учасники делегують своїх представників 
до координаційного центру мережі, який відповідно до потреб 
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створює спеціальні комісії за напрямками на основі рекомендацій 
учасників мережі.

Можливості платформи SWIFT за напрямками: 
— попередження і запобігання: 

 { інформування громадськості щодо: джерел інформації 
про наявні служби порятунку, правил поведінки на при-
родних об’єктах та при настанні надзвичайних ситуацій, 
алгоритму дій у таких випадках;

 { формування, оновлення та оприлюднення баз даних 
місць потенційної небезпеки виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

 { благоустрій, маркування, знакування, оцифрування і до-
гляд за туристичними маршрутами, об’єктами на них та 
місцями таборування і відпочинку;

 { розробка навчальних програм для підготовки інструк-
торів, рятувальників-волонтерів, асистентів-волонтерів 
(диспетчери, спеціалісти PR, ІТ, водії, back-office тощо); 

 { спільні навчання з використанням інноваційних методів 
і технологій (теоретичні, практичні, індивідуальні, групо-
ві); за напрямками (волонтерство у мережі, перша доме-
дична допомога, лижна підготовка, орієнтування на міс-
цевості, організація та супровід походів (сходжень, екс-
педицій, мандрівок, т.п.), порятунок і транспортування 
потерпілого, лідерство та керівництво командами волон-
терів; користування, управління і керування спеціалізова-
ними засобами зв’язку і транспорту тощо); забезпечення 
баз практики для студентів профільних навчальних закла-
дів — потенційних рятувальників, рятувальників-волон-
терів;

 { фахова підготовка інструкторів мережі усіх рівнів; 
 { формування єдиних підходів до організації діяльності 
учасників мережі SWIFT з врахуванням досвіду і практик 
іноземних і міжнародних організацій (нормативно-право-
ве забезпечення, єдина термінологія, інноваційні техно-
логії та технічні засоби (зв’язок, транспорт, обладнання, 
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спорядження), уніфіковані стандарти та алгоритми на-
дання допомоги і порятунку);

— реагування:
 { створення системи оперативного оповіщення учасників 
мережі SWIFT;

 { створення та координація діяльності «штабу» і загонів 
(команд) оперативного реагування; 

 { проведення оперативного інструктажу команди рятуваль-
ників-волонтерів;

 { організація забезпечення «загонів» (команд) матеріальни-
ми та технічними засобами для реагування;

 { надання першої домедичної допомоги і транспортування 
у безпечне середовище.

Співпраця з українськими, іноземними та міжнародними 
організаціями і установами за напрямками:

— підготовка гірських провідників, гідів, супровід масових 
заходів:

 { Громадська організація «Асоціація гірських провідників 
«Ровінь»

 { ГО «Молодіжний клуб спортивного туризму СЛУП»
 { Клуб активного та екологічного туризму «Добре поїхали»
 { Громадська організація «Калуш туристичний»
 { ТзОВ Карпати Травел
 { ГО «Спортивно-туристичний клуб -»Новоселиця- 
СПРУТ»»

 { Галицький клуб мандрівників 
 { Громадська організація «Ходи з нами» 
 { ГО Туристична Асоціація «Гуцулія» 

— запобігання, підготовка рятувальників-волонтерів: 
 { ГО «Гірський рятувальний центр»
 { Marmaros Rescue Hut
 { ГО «Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація»
 { Школа безпеки. Рятувальники Буковини 
 { Вижницький молодіжний блок



187

 { UA RES — Радіоаматорська аварійно-рятувальна служба 
України

 { Червоний Хрест України
 { Відокремлений структурний підрозділ «Івано-
Франківський фаховий коледж фізичного виховання 
Національного університету фізичного виховання і спор-
ту України»

 { Бергвахт (Німеччина)
 { Гірська добровільна пошуково-рятувальна служба — 
Група Криніцка (м.Криниця-Здруй, Польща)

 { Гірська рятувальна служба Пенінського національного 
парку (Словаччина)

 { Гірська служба Чеської Республіки (Єзерські гори)
 { Постачальники туристського спорядження («Горгани»)
 { Страхові компанії

— облаштування  туристичних  маршрутів,  місць  відпо-
чинку на природних об’єктах: 

 { ОКП «Дністровський регіональний ландшафтний парк 
імені Сергія Дідича»

 { Жовківський районний дитячий центр оздоровлення, від-
починку та туризму (ЖРДЦОВТ) «Росинка»

 { Природний заповідник «Горгани»
 { ГО «Надвірнянський туристично-інформаційний центр»
 { Національний природний парк «Гуцульщина»

— інформування: 
 { ГО «Івано-Франківський прес-клуб реформ» 
 { заклади освіти (Центр туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Івано-Франківської міської ради; Відділ куль-
тури, молоді та спорту Надвірнянської РДА; КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і ту-
ризму учнівської молоді») 

 { Івано-Франківський ІТ кластер 
 { засоби масової інформації
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ВИСНОВКИ

За результатами інформації, зібраної та проаналізованої 
у Розділі І Передумови розвитку мережі громадських гірських 
рятувальників-волонтерів Карпатського регіону можемо зро-
бити висновки.

Законодавство у сфері провадження волонтерської діяльно-
сті в Україні складається з Конституції України, Законів України, 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових ак-
тів. Законодавство визначає систему понять щодо волонтерської 
діяльності, учасників такої діяльності, напрями її провадження, 
а також зміст та порядок надання волонтерської допомоги. 

Закон України “Про волонтерську діяльність” є центральним 
нормативним актом, який регулює відносини, пов’язані з провад-
женням волонтерської діяльності в Україні. За законом, волон-
тер — фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спря-
мовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської 
допомоги. А волонтерська діяльність — добровільна, соціально 
спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонте-
рами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська ді-
яльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівно-
сті, добровільності, безоплатності, неприбутковості. 

Волонтери надають волонтерську допомогу на базі органі-
зації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на 
підставі договору про провадження волонтерської діяльності, 
укладеного з такою організацією чи установою, або без такого 
договору. Взаємні права й обов’язки волонтерів і організацій, які 
залучають їх до своєї діяльності, відображаються при укладанні 
договорів про провадження волонтерської діяльності та про на-
дання волонтерської допомоги. Можливим є формат індивідуаль-
ної волонтерської допомоги, яка надається виключно в межах та 
на підставі чинного законодавства України.
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Отримувачі волонтерської допомоги — фізичні та юридичні 
особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку 
допомогу. Неприбуткова організація (непідприємницька органі-
зація, некомерційна організація), скорочено НПО — юридична 
особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його 
наступного розподілу між учасниками цієї організації.

Державну політику у сфері волонтерської діяльності 
в Україні здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган 
виконавчої влади — Міністерство соціальної політики, інші орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування в межах 
своїх повноважень, визначених законом.

Волонтерська діяльність в Україні здійснюється у всіх сфе-
рах існування сучасного суспільства відповідно до принципів її 
здійснення та в межах закону. Зокрема, серед багатьох, передба-
чених законом, напрямів волонтерства — надання волонтерської 
допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техно-
генного або природного характеру.

У сфері порятунку та надзвичайних ситуацій в Україні базо-
вим комплексним нормативно-правовим актом є Кодекс цивіль-
ного захисту України від 02.10.2012 р. Цей Кодекс регулює відно-
сини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишньо-
го природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 
реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи 
цивільного захисту, та визначає повноваження органів держав-
ної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності.

Цивільний захист є функцію держави, спрямованою на за-
хист населення, територій, навколишнього природного середо-
вища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги по-
страждалим у мирний час та в особливий період.

Надзвичайні ситуації класифікуються за характером похо-
дження, ступенем поширення, розміром людських втрат та мате-
ріальних збитків.
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Залежно від характеру походження подій, що можуть зумо-
вити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, 
визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 1) техногенного 
характеру; 2) природного характеру; 3) соціальні; 4) воєнні.

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій визначені на-
казом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 06.08.2018 
№ 658, у якому стисло викладено 154 ознаки (ситуації, випадки, 
події, пригоди, аварії, явища) надзвичайних ситуацій: з них 78 
ознак надзвичайних ситуації техногенного характеру, 51 ознака 
надзвичайних ситуації природного характеру і 25 ознак надзви-
чайних ситуацій соціального характеру. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією на-
слідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних 
для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 
1) державний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

Цивільний захист забезпечується суб’єктами, уповноважени-
ми захищати населення, території, навколишнє природне середо-
вище і майно.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивіль-
ного захисту здійснюється єдиною державною системою цивіль-
ного захисту. Основною метою функціонування єдиної державної 
системи цивільного захисту є забезпечення реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий 
період.

Серед завдань єдиної державної системи цивільного захисту, 
визначених законом, проведення рятувальних та інших невід-
кладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
організація життєзабезпечення постраждалого населення.

Єдина державна система цивільного захисту — сукуп-
ність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організа-
цій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері ци-
вільного захисту.
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Органами управління цивільного захисту є органи вико-
навчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, вико-
навчі органи рад та їх структурні підрозділи, призначені для без-
посереднього керівництва діяльністю у сфері цивільного захисту 
відповідно до компетенції.

Сили цивільного захисту — це аварійно-рятувальні форму-
вання, спеціалізовані служби та інші формування цивільного за-
хисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (п.38 ч. 1 
ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Засоби цивільного захисту — протипожежна, аварійно-ря-
тувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, 
прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські 
засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які при-
значені та використовуються під час виконання завдань цивіль-
ного захисту (п.13 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).

Керівництво єдиною державною системою цивільного за-
хисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє керів-
ництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту 
здійснює ДСНС.

В єдиній державній системі цивільного захисту з метою своє-
часного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуа-
ції організовується взаємодія органів управління та сил цивільно-
го захисту залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого 
розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на загаль-
нодержавному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівні.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагу-
вання сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні 
ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськи-
ми) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, 
установ та організацій (у разі їх утворення) і оперативно-черго-
вими службами ДСНС організовується обмін інформацією про 
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її 
наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.
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Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків 
організовується через спеціально призначені оперативні групи 
або представників відповідних центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснен-
ня таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або 
представників визначаються відповідними центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом 
у системі органів виконавчої влади. Здійснює виконавчу владу без-
посередньо та через міністерства, інші центральні органи виконав-
чої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві 
державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяль-
ність цих органів. Кабінет Міністрів України здійснюючи керів-
ництво єдиною державною системою цивільного захисту наділе-
ний повноваженнями визначеними Законом України «Про Кабінет 
Міністрів України» та Кодексом цивільного захисту України.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння по-
жеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

До системи центрального органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, входять сили цивільного захисту, навчальні 
заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні 
підрозділи), які входять до сфери його управління.

На регіональному рівні державного управління цивільний 
захист реалізовує Рада міністрів Автономної Республіки Крим та 
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місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації є 
місцевими органами виконавчої влади і входить до системи орга-
нів виконавчої влади. Їх повноваження у сфері цивільного захи-
сту визначені Законом України «Про місцеві державні адміністра-
ції» від 09.04.1999 № 586-XIV та ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного 
захисту України. 

Серед суб’єктів забезпечення цивільного захисту слід також 
виділити суб’єктів господарювання. Вони забезпечують управ-
ління цивільним захистом на об’єктовому рівні.

Окрему групу суб’єктів забезпечення цивільного захисту 
утворюють сили цивільного захисту. Ст. 22 Кодексу цивільного 
захисту України до сил цивільного захисту відносить:

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 
2) аварійно-рятувальні служби; 
3) формування цивільного захисту; 
4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 
5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);
6) добровільні формування цивільного захисту. 
Серед основних завдань сил цивільного захисту є: 1) прове-

дення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям, захисту населення і територій від них; 2) проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 3) гасіння 
пожеж; 4) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах 
екстремальних температур, задимленості, загазованості, загро-
зи вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіоактивного, хімічного 
забруднення та біологічного зараження, інших небезпечних про-
явів; та інші, визначені у чинному законодавстві.

Сили цивільного захисту можуть залучатися до проведення 
відновлювальних робіт.

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту — 
спеціальне невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та ін-
ших формувань, органів управління такими формуваннями сис-
теми центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту.
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Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій складається 
з органів управління, аварійно-рятувальних формувань централь-
ного підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеці-
ального призначення, спеціальних авіаційних та інших форму-
вань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), на-
вчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення.

Аварійно-рятувальна служба — сукупність організаційно 
об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт .

Під аварійно-рятувальними та іншим невідкладними робо-
тами слід розуміти роботи, спрямовані на пошук, рятування і за-
хист населення, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, 
локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чин-
ників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожу-
ють життю рятувальників.

Підрозділ аварійно-рятувальної служби, самостійний підроз-
діл, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ (частина) — це 
аварійно-рятувальне формування.

1. Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
1) державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громад-

ських організацій;
2) спеціалізовані та неспеціалізовані;
3) професійні та непрофесійні.

2. Аварійно-рятувальні служби утворюються:
1) державні — центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої 
влади;

2) регіональні — Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністраціями в Автономній 
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі відповідно;

3) комунальні — органами місцевого самоврядування у мі-
сті, районі міста, селищі, селі;
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4) об’єктові — керівником суб’єкта господарювання, що екс-
плуатує об’єкти підвищеної небезпеки;

5) громадських організацій — громадською організацією 
відповідно до закону.

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні 
служби і аварійно-рятувальні служби громадських організацій, 
створені на професійній основі, є юридичними особами.

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, ді-
яльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничо-
рятувальних робіт, є воєнізованими.

Неспеціалізована аварійно-рятувальна служба — професій-
на або непрофесійна аварійно-рятувальна служба, яка має підго-
товлених рятувальників та відповідні засоби цивільного захисту 
і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, які не потребують відповідної спеціалізації.

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання ряду 
завдань, серед яких: аварійно-рятувальне обслуговування на до-
говірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, 
на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій; про-
ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ро-
біт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виник-
нення; виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації 
наслідків надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населен-
ня і територій; захист навколишнього природного середовища та 
локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що 
виникають під час аварій та катастроф; забезпечення готовності 
своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням; 
пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, на-
дання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, 
допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й 
здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних 
закладів;

Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних 
служб визначаються їх статутами чи положеннями, які пого-
джуються з центральним органом виконавчої влади, який за-
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безпечує формування та реалізує державну політику у сфері ци-
вільного захисту, та затверджуються згідно із законодавством.

Для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій чи терористичних 
актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потре-
бують залучення великої кількості населення і техніки утворю-
ються формування цивільного захисту

Формування цивільного захисту утворюються як пости, лан-
ки, групи, бригади, колони, команди та загони на непрофесійній 
основі і входять до складу сил цивільного захисту.

Залежно від призначення формування цивільного захисту 
можуть бути рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-тех-
нічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні, а та-
кож формування радіаційного і хімічного спостереження, сані-
тарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та тран-
спорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, 
зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслу-
говування захисних споруд цивільного захисту та інші. 

Кодексом цивільного захисту України серед сил цивільно-
го захисту, передбачена можливість утворення добровільних 
формувань цивільного захисту як тимчасового добровільного 
об’єднання громадян під час загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних робіт із запо-
бігання або ліквідації наслідків таких ситуацій. 

Утворюються вони за рішенням центрального органу вико-
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вої держадміністрації, органу місцевого самоврядування.

Порядок залучення добровільних формувань та обсяги до-
поміжних робіт для добровільних формувань цивільного захисту 
визначаються органом, що утворив таке формування, або керів-
ником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в разі 
підпорядкування йому добровільних формувань.

Діяльність добровільних формувань цивільного захисту піс-
ля завершення виконання ними допоміжних робіт припиняється 
за рішенням органу, що утворив таке формування.
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У ст. 29 Кодексу цивільного захисту України передбачено 
можливість утворення громадських організації з метою вико-
нання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть.

Такі громадські організації залучаються на добровільних або 
договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій за наявності в учасників ліквідації відпо-
відного рівня підготовки.

Облік сил цивільного захисту на державному рівні ведеться 
ДСНС, а регіональному рівні — її територіальними органами.

Механізм здійснення в межах України рятувальних заходів 
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що 
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природно-
го характеру регламентований Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.05.2009 № 507 «Про затвердження Порядку здійс-
нення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань.

Відповідно до Порядку здійснення рятувальних заходів на 
об’єктах туристичних відвідувань рятувальні заходи на таких 
об’єктах здійснюються Оперативно-рятувальною службою ци-
вільного захисту, державними та комунальними аварійно-ряту-
вальними службами, аварійно-рятувальними службами підпри-
ємств, установ та організацій, яким належать чи які обслуговують 
об’єкти туристичних відвідувань (аварійно-рятувальна служба)

Під об’єктами туристичних відвідувань розуміється природ-
ний або антропогенний об’єкт, придатний для відвідування тури-
стами.

Порядок здійснення рятувальних заходів на об’єктах ту-
ристичних відвідувань, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.2009 № 507, передбачає здійснення 
аварійно-рятувальною службою наступних заходів:1) забезпечен-
ня оповіщення про надзвичайну ситуацію техногенного або при-
родного характеру, у якій опинилися туристи (екскурсанти) (над-
звичайна ситуація); 2) забезпечення чергування; 3) вибір шляхів 
(підходів) до місця виникнення надзвичайної ситуації; 4) утво-
рення груп, які безпосередньо проводитимуть аварійно-рятуваль-
ні та інші невідкладні роботи, та їх доставку до місця виникнення 
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надзвичайної ситуації (пошуково-рятувальні групи); 5) проведен-
ня аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах 
туристичних відвідувань відповідно до порядку, що визначається 
інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативними до-
кументами щодо дій у надзвичайних ситуаціях; 6) надання необ-
хідної, зокрема невідкладної медичної допомоги потерпілим осо-
бам, транспортування зазначених осіб до найближчих медичних 
закладів чи населених пунктів; 7) евакуацію туристів (екскурсан-
тів) — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 
ситуації, якщо виникає загроза їх життю або здоров’ю. 

У сучасних умовах становлення й розвитку громадянського 
суспільства в Україні волонтерська діяльність є однією з форм со-
ціальної активності, де людина може реалізувати себе як особи-
стість. 

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуаль-
ним і важливим із різних причин. По-перше, як свідчить бага-
торічний досвід використання праці волонтерів, це ефективний 
спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспіль-
ства й довкілля. По-друге, волонтерство приносить у соціальну 
сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення 
найгостріших і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому 
безвихідні на перший погляд ситуації знаходять своє вирішення. 
По-третє, волонтерство — це спосіб, за допомогою якого кожний 
представник суспільства може брати участь у покращенні якості 
життя. По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди мо-
жуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирі-
шити.

Зростання активності волонтерського руху у сфері цивільно-
го захисту обумовлена браком ресурсних можливостей держави 
ефективно виконувати свої функції із гарантування безпеки гро-
мадян під час ризиків природного, екологічного, пожежного, во-
єнного характерів.

Передовий європейський досвід свідчить, що об’єднання 
зусиль держави, громадськості та недержавних волонтерських 
організацій в умовах НС підвищує продуктивність та скоордино-
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ваність дій рятувальних служб і відомств на місцях, забезпечує 
своєчасне реагування на виникнення нових проблем, мінімізує 
руйнування та людські жертви.

Волонтери цивільного захисту — це професійні, спеціалізо-
вані особи, які належать до різних громадських (волонтерських) 
організацій, що діють згідно Статуту та у відповідності до норм 
Кодексу цивільного захисту.

В Україні такими на сьогоднішній день є Товариство 
Червоного Хреста України, Мальтійська Служба Допомоги, 
Карітас України, Товариство Св. Лазаря і пожежники-волонтери 
місцевих Добровільних Пожежних Команд та ін. 

Більшість громадян (50%) визнають, що громадські ор-
ганізації потрібні в їхніх містах чи селах.

51% українців відповіли, що взагалі не збираються бра-
ти участь у роботі громадських організацій (у 2018 р. таких 
було значно менше — 36%). Спонукати громадян приєднатися до 
діяльності ГО можуть різні мотиви: якщо організація має репу-
тацію ефективної і такої, що допомагає багатьом людям (15%), 
якщо діяльність організації відповідає переконанням людини 
(13%), якщо організацію очолює людина, яка викликає довіру 
та повагу (13%), якщо така організація працює на благо України 
(11%).

Абсолютна більшість громадян (77%) вважають, що дер-
жава повинна сприяти розвитку громадянського суспільства.

Система цивільного захисту відіграє все більшу роль у забез-
печенні національної безпеки європейських країн і стає пред-
метом зростаючої уваги у рамках міжнародних структур європей-
ської безпеки. 

Найбільш ефективну систему цивільного захисту серед євро-
пейських країн має Німеччина, яка базується на історично роз-
винутій організаційній інфраструктурі подвійного призначення. 
В Італії виконання завдань щодо вирішення питань, пов’язаних із 
надзвичайними ситуаціями, покладено на Департамент із питань 
цивільного захисту (DPC), який безпосередньо підпорядкований 
Голові Ради Міністрів Італії. У Франції система попереджен-



200

ня та ліквідації надзвичайних ситуацій розглядається як важли-
ва складова національної оборони країни. Загальне керівництво 
системою захисту населення в мирний та воєнний час здійснює 
Міністр внутрішніх справ через Департамент цивільного захи-
сту. Цивільна оборона Швеції також є складовою загальної сис-
теми оборони країни. Загальне керівництво Цивільної оборони 
здійснює Міністр оборони через управління Цивільної оборони. 
Начальник цього управління є одночасно і начальником (генераль-
ним директором) цивільної оборони країни, очолює Національну 
раду з цивільної оборони, усі сім членів якої призначаються осо-
бисто королем. В Австрії центральним органом виконавчої вла-
ди, який відповідає в рамках держави за організаційні питання 
планування, запобігання і реагування на надзвичайні та кризо-
ві ситуації в країні є Федеральне міністерство внутрішніх справ 
(ФМВС). У Республіці Польща функції ЦЗ населення від НС ви-
конують Головна комендатура пожежної охорони, Служби водно-
го та гірського порятунку, Цивільна оборона, а також їх підрозділи 
на регіональному та місцевому рівнях, які підпорядковані місце-
вим органам влади. У системі забезпечення національної безпеки 
Словацької Республіки центральним органом виконавчої влади, 
який відповідає за питання запобігання, планування і реагуван-
ня на надзвичайні та кризові ситуації, є Міністерство внутрішніх 
справ (МВС) Словацької Республіки. В Угорщині центральним 
органом виконавчої влади, відповідальним за питання запобіган-
ня, планування і реагування на надзвичайні та кризові ситуації є 
Головна Дирекція з надзвичайних ситуацій Міністерства органів 
самоврядування та розвитку територій. У Чеській Республіці 
органами, що беруть участь у врегулюванні кризових ситуацій, є 
уряд, міністерства і відомства, Чеський національний банк, орга-
ни місцевого самоврядування і виконавчої влади та спеціальні те-
риторіальні органи. Центральним координувальним органом у цій 
сфері є Рада безпеки держави, основною метою якої визначено 
розбудову надійної та безпечної системи держави, забезпечення 
координації і контролю заходів, що спрямовані на попередження 
або ліквідацію надзвичайних або кризових подій. 
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Таким чином, моделі ЦЗ країн ЄС різняться між собою, од-
нак мають спільні основоположні цілі і принципи — попереджен-
ня, боротьба з наслідками і відновлення після природних і техно-
генних катастроф, незалежно від причин їх виникнення з метою 
збереження життя і здоров’я громадян, їх власності, демократич-
ного устрою держави і ринкових засад економіки. Також в роз-
глянутих моделях використовуються механізми залучення добро-
вільних спеціалізованих організацій для виконання конкретних 
функцій ЦЗ. Зокрема, що стосується порятунку людей в горах.

Гірські служби порятунку можуть бути професійними 
або волонтерськими. Професійні служби порятунку функціо-
нують переважно у місцях з високим попитом, таких як Альпи, 
національні парки з гірською місцевістю та на більшості гірсько-
лижних курортів. Однак трудомісткий і епізодичний характер гір-
ського рятування, поряд із специфічними навиками та знанням 
місцевості, сприяє залученню до гірського рятування доброволь-
ців-волонтерів. Вони часто складаються з місцевих альпіністів та 
гірських провідників.

Офіційні служби порятунку функціонують у співпраці з до-
бровільними службами. 

При цьому, в країнах Європи діють такі добровільні волон-
терські гірські рятувальні організації та служби:

РУМУНІЯ — Асоціація гірських рятувальників 
(A.N.S.M.R.) — Сальвамонт.

ЧЕХІЯ — Гірська служба Чеської Республіки.
ПОЛЬЩА — GOPR (Гірська добровільна пошуково-ряту-

вальна служба) і TOPR (Татранська добровільна пошуково-ряту-
вальна служба), які є громадськими організаціями. 

СЛОВАЧЧИНА — Гірська рятувальна служба Словач чи-
ни — державна бюджетна організація, якою керує Міністерство 
внутрішніх справ Словацької Республіки і при цьому забезпечує 
професійну підготовку рятувальників-волонтерів та інших фізич-
них і юридичних осіб та співпрацює з розвинутою мережею гро-
мадських об’єднань гірських рятувальників.

АЛЬПІЙСЬКІ КРАЇНИ — центральний європейський ко-
ординаційний орган гірського рятування (IKAR/CISA, Швейцарія)
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АВСТРІЯ — гірський порятунок в Австрії розподілений на 
сім регіональних асоціацій. Налічується 300 місцевих відділень 
з кількістю біля 12 000 гірських рятувальників.

НІМЕЧЧИНА — «Бергвахт» у Німеччині — організація 
Німецького Червоного Хреста, яка активно працює в гірській 
службі порятунку та сприяє охороні природи.

ІТАЛІЯ — Національний альпійський і спелеологічний ря-
тувальний корпус / Національна службою гірського та спелеоло-
гічного порятунку (C.N.S.A.S.) — це секція італійського альпій-
ського клубу, який налічує понад 300 000 членів.

НСГСП (C.N.S.A.S.) — національна оперативна структура 
Національної служби цивільного захисту. 

ШВЕЙЦАРІЯ (крім кантону Вале) — ARS була заснована 
в 2005 році Швейцарською службою порятунку з повітря (Rega) 
та Швейцарським альпійським клубом (SAC, близько 150 000 
членів).

ФРАНЦІЯ — Забезпечують три державні організації: 1. 
Жандарми підрозділів високогірної жандармерії (PGHM); 2. 
Поліцейські підрозділи національної безпеки (CRS) для ряту-
вання у горах; 3. Залежно від умов департаменту (адмін.одиниці 
у Франції) — пожежники груп пожежного захисту, які працюють 
в горах (GMSP), або групи з пошуку та реагування в умовах під-
вищеної небезпеки (GRIMP), або групи GMSP адаптовані до за-
стосування в департаментах, на території яких є високогірні ді-
лянки. Департамент Верхньої Савойї у своєму плані рятування 
передбачає гірські рятувальні команди (SSM). 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ — благодійні організації волонтерів, 
а від 2015 року пошуково-рятувальна функція покладена на при-
ватну корпорацію Bristow Group. 

КАНАДА — асоціація волонтерів пошуково-рятувальних 
робіт Канади (SARVAC), яка надає допомогу поліцейським си-
лам. 

США — Більшість гірських рятувальних послуг у США на-
даються командами неоплачуваних професійних альпіністів-ря-
тувальників. Асоціація гірського порятунку (MRA)
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Додаток 1 
до Програми розвитку мережі  
гірських рятувальників-волонтерів 
Карпатського регіону

Анкета заявника у кандидати  
на рятувальника-волонтера громадської організації  
«Асоціація гірських провідників «Ровінь»» м. Львів

І. Особиста інформація
1. Ваше ім’я та прізвище:
2. Дата народження: 
3. Місце проживання:

— область та район:
— населений пункт: 

4. Освіта, спеціальність:
5. Місце роботи/навчання:
6. Наявність посвідчення водія:  

 так  ні; категорія: ___________________
7. Наявність закордонного паспорта:   так  ні 
8. Якими іноземними мовами Ви володієте і на якому рівні:

Мова Вільно спілку-
юся і розумію

Читаю/пере-
кладаю із слов-
ником

Базові знання

ІІ. КОМУНІКАЦІЯ
9. Е-mail: 
10. Посилання на профілі у соцмережах (facebook, instagram 

тощо): 
11. Мобільний телефон (у форматі +380): 
12. Номер у сервісах:

Messenger Viber WhatsApp Telegram
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13. Вам найбільш зручно комунікувати з нами через?
Е-mail SMS Messenger Viber WhatsApp Telegram

— Інше:

14. Вам найбільш зручно отримувати інформацію про наші 
заходи через?

Е-mail SMS Messenger Viber WhatsApp Telegram

— Інше:

15. Яким чином Ви дізналися про ГО АГП «Ровінь»?
Соцмережі Друзі, знайомі ЗМІ

— Інше:

ІІІ. ВОЛОНТЕРСТВО:  
ДОСВІД, МОТИВАЦІЯ ТА НАПРЯМКИ

16. Чи у Вас вже є досвід волонтерської роботи? 
 так  ні

17. Якщо такий досвід є, то в якій організації Ви були волон-
тером і чим там займались?

18. Які напрямки волонтерства Вас найбільше цікавлять? 
— участь у пошуково-рятувальних заходах;
— участь в екоакціях (збір сміття, благоустрій екостежок, 

пам’яток природи, історії тощо);
— організаційний супровід культурно-масових заходів та 

спортивних подій;
— адміністративно-офісна та комунікаційно-координаційна 

діяльність (координатор, диспетчер на телефоні тощо);
— робота із сайтом та соцмережами;
— графічний дизайн (якщо так, то вказати? якими комп’ю-

терними програмами володієте);
— фото та відеозйомка;
— переклад;
— інше.
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19. Тільки для тих, кого цікавить участь у пошуково-ряту-
вальних заходах. Чи Ви?
• Наявність досвіду участі у пошуково-рятувальних заходах:  

 так  ні
• Наявність досвіду в:

— пішохідному туризмі:  так  ні
— водному туризмі:  так  ні
— альпінізмі/скелелазенні:  так  ні
— спелеології:  так  ні
— спортивному орієнтуванні:  так  ні
— скі-тур:  так  ні
— інше: _________________________________________

• Вміння та навики надання першої домедичної допомоги: 
 так  ні

• Наявність хронічних захворювань, травм, медичних за-
стережень та обмежень, інше:

• Наявність алергії:  так  ні. Якщо так, то алерген:
• Група крові та резус:
• Прізвище та ім’я довіреної особи, її контактний телефон 

(для оперативного сповіщення про надзвичайні ситуації 
та події за Вашою участю):

20. Вміння та навики керування спеціалізованими засобами 
пересування: 
• квадроцикл:  так  ні
• снігохід:  так  ні
• параплан:  так  ні
• дельтаплан:  так  ні
• плавзасоби:  так  ні; види: ______________________

_____________________ 
• літальні апарати:  так  ні; види: __________________

_________________________ 
21. Скільки годин на тиждень Ви готові виділити для волон-

терської роботи? _________
22. Які дні тижня і які години Вам найбільше підходять для 

волонтерської роботи?



206

08.00-13.00 13.00-18.00 Після 18.00
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

Інше:

23. Які місяці протягом року Вам найбільше підходять для 
волонтерської роботи?

№ Місяці року Найбільше 
підходить

Найбільше 
не підходить Примітки

1. Січень
2. Лютий
3. Березень
4. Квітень
5. Травень
6. Червень
7. Липень
8. Серпень
9. Вересень
10 Жовтень
11. Листопад
12. Грудень

24. Чому Ви вирішили долучитися до мережі волонтерів?
25. Чому саме Вас АГП «Ровінь» має прийняти до мережі во-

лонтерів?
26. Яка Ваша найсильніша риса (вміння / навик) як волон-

тера?
27. Яка Ваша найслабша риса (вміння / навик) як волонте-

ра?
28. Яке Ваше життєве кредо чи гасло:
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ІV. РІЗНЕ
Відповідно до Закону України «Про захист персональ-

них даних» № 2297-VІ від 01.06.2010 р. надаю свою згоду АГП 
«Ровінь» на обробку моїх персональних даних, а також надаю 
згоду на фото- та відеофіксацію в рамках публічних заходів. 
Також надаю згоду на розміщення своїх зображень у відкритих 
джерелах (для публічного показу), в цілях, пов’язаних з діяльніс-
тю АГП «Ровінь», в т.ч. з метою її промоції.

 так 

Дата:

Прізвище та ініціали:  Підпис:
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Додаток 2 
до Програми розвитку мережі 
гірських рятувальників-волонтерів 
Карпатського регіону

Голові громадської організації
«Асоціація гірських провідників «Ровінь» 
(м. Львів)
п. І. Горбацьо

ПІБ заявника 
Дата народження заявника 
Моб. телефон заявника
е-mail: заявника
Населений пункт і область проживання 
кандидата у волонтери

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене, ПІБ ____________________________
______________, у кандидати на рятувальника-волонтера громад-
ської організації «АГП “Ровінь”» (м. Львів) з «___» _________ 
202__ року.

Надаю згоду на обробку своїх персональних даних.

Дата:

Прізвище та ініціали:  Підпис:
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Додаток 3 
до Програми розвитку мережі 
гірських рятувальників-волонтерів 
Карпатського регіону

ДОГОВІР 
про провадження волонтерської діяльності

м. Львів  “ ____” ___________________ 202__ р.

Громадська організація “Асоціація гірських провідни-
ків «Ровінь»” в особі генерального директора Горбацьо Івана 
Івановича (далі Отримувач), що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та волонтер (далі Волонтер) 
________________________________________________________

ПІБ
номер ід.________________________________________________
паспорт серія _____ №_________, виданий ___________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
“______”___________ ______ р., з другої сторони, (далі Сторони), 
уклали цей договір (далі Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Співпраця Волонтера й Отримувача за цим Договором 

відбувається відповідно до Закону України «Про волонтерську ді-
яльність» та Закону України «Про благодійну діяльність та благо-
дійні організації».

1.2. У даному договорі вживаються наступні за змістом тер-
міни:

Волонтерська діяльність — добровільна, безкорислива, со-
ціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 
волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.
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Волонтер — фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічно-
го віку, і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та бе-
зоплатній основі. Волонтерами можуть бути громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, а також громадяни України віком від шіст-
надцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на 
території України, за письмовою згодою одного з батьків (усинов-
лювачів) або піклувальника.

Волонтерська допомога — роботи та послуги, що безоплат-
но виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими ор-
ганізаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що 
має одноразовий характер або здійснюється на основі сімейних, 
дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю.

Отримувачем волонтерської допомоги є Громадська ор-
ганізація “Асоціація гірських провідників «Ровінь»” (далі — 
“Організація”), яка отримує таку допомогу на підставі договору 
про надання волонтерської допомоги, укладеного з Організацією.

Дозволені витрати — документально підтверджені витрати 
Волонтера на оплату товарів, послуг і робіт, які необхідні безпо-
середньо для виконання даного Договору і підлягають відшко-
дуванню у рамках діяльності Громадської організації “Асоціація 
гірських провідників «Ровінь»”.

Кошти — кошти у національній або іноземних валютах, 
призначені для відшкодування фактичних дозволених витрат 
Волонтера.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
2.1. Цей договір укладається з метою залучення добровіль-

них помічників (волонтерів) для надання волонтерської допомоги 
(виконання робіт, надання послуг та іншої підтримки) Організації 
за всіма напрямками роботи та у всіх програмах, згідно зі 
Статутом Організації.

2.2. Напрямки роботи, на які спрямована діяльність 
Волонтера, зазначені у Додатку, що є невід’ємною частиною цьо-
го Договору.
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2.3. Якщо діяльність Волонтера передбачає відшкодування 
витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, то про 
порядок розрахунків та кошторис витрат складається окремий до-
даток до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВОЛОНТЕРА
3.1. Волонтер має право на:
— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зо-

крема, отримання повної та достовірної інформації про порядок 
та умови волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними 
засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

— забезпечення вакцинації, медичного огляду та інших ліку-
вально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з на-
данням волонтерської допомоги (у разі необхідності);

— обов’язкове страхування відповідно до Закону України 
«Про страхування»;

— зарахування часу волонтерської діяльності до навчаль-
но-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що 
відповідає отримуваній спеціальності;

— участь у навчанні волонтерів, що здійснює Організація (у 
разі необхідності);

— відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтер-
ської допомоги, згідно із законодавством України а в порядку, ви-
значеному даним Договором;

— припинення своєї діяльності у встановленому порядку.
3.2. Волонтер зобов’язаний:
— знати місію, завдання і принципи діяльності Організації 

та дотримуватися їх;
— надавати волонтерську допомогу за стандартами най-

вищої якості й дотримуватися професійної етики, яка передба-
чає неможливість публічно висловлювати свою позицію щодо 
Організації та/або її партнерів, якщо така позиція може заподіяти 
шкоду їхнім інтересам чи діловій репутації;

— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені 
цим Договором;
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— у випадках, визначених законодавством, проходити ме-
дичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

— у разі необхідності проходити подальшу підготовку (пере-
підготовку);

— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплину-
ти на репутацію Організації;

— відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну 
внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно 
до закону;

— дотримуватися правового режиму інформації з обмеже-
ним доступом;

— попередити про припинення своєї волонтерської допомо-
ги у письмовому вигляді;

— у разі завдання шкоди Організації своїми неправомірними 
діями відшкодовувати моральну та матеріальну шкоду відповідно 
до закону;

— не проводити волонтерську діяльність від імені 
Організації, якщо Організація не дала розпорядження про таку 
діяльність та не була повідомлена про вжиті заходи; 

— дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих при 
здійсненні волонтерської діяльності, дотримуватись вимог безпе-
ки та інструктажів;

— строго виконувати вказівки та рекомендації керівника від 
Організації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Організація має право:
— вимагати від Волонтера належного виконання своїх функ-

цій, зазначених у даному Договорі;
— пропонувати Волонтеру змінити напрямок його діяльності;
— відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує 

свої зобов’язання;
— вимагати від Волонтера звітувати про виконану роботу;
— отримувати у встановлені терміни фінансовий звіт, що 

потребує відшкодування у зв’язку з наданням Волонтером волон-
терської допомоги;
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— відмовити у відшкодуванні, якщо воно не відповідає умо-
вам даного Договору або порушені строки надання відповідних 
документів;

— вносити персональну інформацію про Волонтера до бази 
даних волонтерів Організації, зберігати персональні дані та нада-
ні Волонтером документи.

4.2. Організація зобов’язана:
— роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки;
— створювати Волонтеру необхідні умови для виконання 

взятих ним зобов’язань;
— надавати Волонтерові повну та достовірну інформацію, 

необхідну для виконання волонтерської допомоги;
— документально підтверджувати повноваження Волонтера, 

відповідно до наданої ним допомоги;
— вирішувати конфліктні ситуації, що можуть виникати 

у процесі волонтерської допомоги;
— здійснювати контроль за діяльністю Волонтера.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами 

до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допо-
моги Організації, що фіксується заявою від Волонтера.

5.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути 
розірвано у випадках, коли:

5.2.1. Волонтер відмовився надавати волонтерську допомогу, 
про що повідомив Організацію у письмовій формі;

5.2.2. Організація відмовилася від отримання волонтерської 
допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.

5.3. Усі спори, пов’язані з цим Договором, вирішуються шля-
хом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути виріше-
ний шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визна-
ченому чинним законодавством України.

5.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірни-
ках — по одному для кожної зі Сторін.
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5.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони 
керуються нормами чинного законодавства.

6. ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
6.1. Персональні дані, які Волонтер передає Організації, мо-

жуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбаче-
них законодавством України.

6.2. Надання персональних даних третім особам у випадках, 
не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за 
погодженням із Волонтером.

Громадська організація 
«Асоціація гірських провідників 
«Ровінь»
82195 Україна, Львівська обл., 
Дрогобицький район, с.Довге, 
вул. Л.Українки, 35 
ЄДРПОУ 35483706
р/р UA 22 
3253650000002600401947180
ПАТ Кредобанк МФО 325365 м. 
Львів

Волонтер ____________________
_____________________________
_____________________________
Контактний номер тел. 
_____________________________

підпис підпис
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Додаток 4 
до Програми розвитку мережі 
гірських рятувальників-волонтерів 
Карпатського регіону

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Ради партнерів 
Проєкту SWIFT Карпатська 
пошуково-рятувальна мережа

«____» ____________ 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про навчання рятувальників-волонтерів

Навчання рятувальників-волонтерів мережі SWIFT здійсню-
ється з метою забезпечення їх професійного зростання і підготов-
ки відповідно до кваліфікаційних рівнів та з врахуванням досвіду 
і практик іноземних і міжнародних організацій (нормативно-пра-
вове забезпечення, єдина термінологія, інноваційні технології та 
технічні засоби, уніфіковані стандарти та алгоритми надання до-
помоги і порятунку).

Завдання: 
— сформувати єдині підходи до фахової підготовки ряту-

вальників-волонтерів в Карпатському регіоні;
— створити систему теоретичних знань у сфері запобігання, 

попередження та реагування на випадки надзвичайних ситуацій; 
— забезпечити ефективне практичне закріплення і відпра-

цювання здобутих теоретичних знань, вмінь та навиків;
— організовувати і здійснювати заходи поточного, підсумко-

вого та періодичного контролю в процесі навчання і подальшого 
вдосконалення фахової підготовки рятувальників- волонтерів. 

Фахова, ступенева або рівнева підготовка рятувальників-во-
лонтерів здійснюється відповідно до навчальної програми за об-
раним напрямком та рівнем кваліфікації. 
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Підготовку рятувальників-волонтерів здійснюють фахівці 
у сферах, які відповідають завданням цього Положення; особи 
з числа партнерів SWIFT, уповноважені ними; або рятувальни-
ки-волонтери кваліфікацією не нижче «рятувальник-інструктор».

Слухачами можуть бути члени або волонтери ОГС — парт-
нерів мережі SWIFT, віком від 18 років. 

Навчання здійснюється у наступних формах: теоретичні кур-
си, практичні заняття, симуляції, онлайн та оф-лайн сесії, тренін-
ги, тренувальні заходи (походи, сплави, сходження, тощо).

Контроль якості отриманих знань рятувальників-волонтерів 
здійснюється у формі усних та письмових іспитів, тестувань та 
демонстрацією практичних вмінь та навиків, участі у симуляціях 
тощо. 

Успішні результати поточного, підсумкового та періодичного 
контролю підтверджуються сертифікатами та/або посвідченнями 
про кваліфікацію.

Вимоги до навичок та рівнів професійної підготовки волон-
тера порятунку:
Кваліфікація  В — волонтери мережі

М — медична 
Л — лижна
Т — топографічна 
П — похід (сходження, експедиція, мандрівка, т.п.) 
Р — рятування
К — курси керівництва командами волонтерів

кандидат В — курс «культура волонтерства» 
М — базова домедична підготовка 
Л — рівень кваліфікації «демонстратора» 
Т — базові навички орієнтування на місцевості
П — участь у категорійних походах Карпатами
* довідка від ФСТУ

рятувальник-
волонтер

М — базова домедична підготовка
Л — рівень інструктора
T — базові навички орієнтування на місцевості
П — керівництво категорійного походу першої ка-
тегорії складності / базовий рівень скелелазіння
Р — закінчений курс порятунку І-го ступеня
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старший 
рятувальник-
волонтер

М — вищий рівень домедичної підготовки
Л — вищий рівень інструктора 
Т — гірський провідник, керівництво категорійно-
го походу першої та вищих категорій складності / 
базовий рівень скелелазіння
П — рівень «альпініст України»
Р — закінчений курс порятунку ІІ-го ступеня, за-
вершене навчання порятунку І-го ступеня
К — базові курси керівників команд волонтерів

рятувальник-
інструктор

М — вищий рівень домедичної підготовки
Л — вищий рівень інструктора
T — гірський провідник, керівництво категорійно-
го походу першої та вищих категорій складності / 
базовий рівень скелелазіння
П — рівень «альпініст України»
Р — завершені курси рятування І-ого і ІІ-го ступе-
ня

старший 
рятувальник-
інструктор

активна діяльність інструктора не менше 5 років

Курси підготовки рятувальників-волонтерів можуть містити 
наступні навчальні модулі залежно від напрямку: 

Навчаль-
ний

модуль
Найменування навчального модуля та компетентності

1 Туризм
Визначення та класифікація туризму. Історія розвитку 
туризму в Україні
Спортивний туризм, його функції та види. Визначення 
категорії складності походу
Основи та принципи організації самодіяльного турис-
тичного походу
Принципи забезпечення природоохоронного бла-
гоустрою туристичних маршрутів. Маркування турис-
тичних маршрутів
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Безпека туризму. Пошуково-рятувальне забезпечення 
туристичних груп та окремих туристів
Міжнародний досвід діяльності гірських пошуково-ря-
тувальних формувань та виконання ними завдань за 
призначенням 

2 Спеціальний одяг, спорядження та обладнання
Спеціальний одяг та його класифікація. Основні ха-
рактеристики, призначення, правила використання та 
догляд за ним
Бівуачне спорядження. Основні характеристики, прави-
ла використання та догляду 
Наплічники, їх види та конструктивні особливості. 
Класифікація наплічників за призначенням, правила 
використання та догляду
Альпіністське та спелеологічне спорядження. Основні 
характеристики, призначення, правила використання та 
догляду 
Спеціальне спорядження для пересування в гірській 
місцевості. Основні характеристики, призначення, пра-
вила використання та догляду
Лавинне спорядження. Основні характеристики, при-
значення, правила використання
Засоби зв’язку, їх види та технічні характеристики. 
Правила ведення радіообміну

3 Топографічна підготовка

Топографічні карти та умовні позначення. Читання то-
пографічної карти та складання схеми маршруту 
Орієнтування на місцевості за допомогою карти, ком-
паса та місцевих предметів. Визначення сторін гори-
зонту за допомогою годинника та небесних світил
Визначення складності перевалів, відстаней, крутості 
схилів, кутів закриття. Обхід перешкод, відновлення 
орієнтації у випадку її втрати
Орієнтування на місцевості, прокладання маршрутів 
з використанням ІТ-технологій (GPS-навігація, викори-
стання мобільних додатків тощо)
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4 Альпіністська та спелеологічна підготовка

Класифікація гір, їх характеристика та елементи. 
Загальний огляд гірських масивів Карпат
Види печер. Складність спелеомаршрутів та організа-
ція тривалого перебування в печері
Орієнтування в печерах та топографічна зйомка. 
Топоніміка, умовні позначення
Вузли та їх класифікація за призначенням. В’язання ос-
новних та допоміжних вузлів
Гальмівні системи на основі карабінних вузлів
Техніка пересування лісовими масивами, болотом та 
стежками
Техніка пересування по трав’янистих схилах та самоза-
тримання 
Техніка пересування осипами та моренами
Техніка руху скелями з гімнастичною та верхньою 
страховкою. Пересування у гірській місцевості по за-
кріпленій мотузці (перилах) 
Техніка руху по скелях з нижньою страховкою. 
Прийоми страхування і самострахування 
Влаштування вертикально нахилених і горизонтальних 
перил
Елементи альпіністських та спелеологічних сходжень: 
спуск та підйом лінійними опорами, проходження пе-
рил, транспортування вантажу
Зміна напряму руху. Застосування складних маятнико-
вих систем, що забезпечують тривимірні переміщення 
(мотузками)
Поліспасти та їх види. Складання поліспастних систем 
із різною кратністю

5 Гірські ріки
Особливості сплаву гірськими ріками. Динаміка річко-
вого потоку
Основні види плавзасобів та їх експлуатаційні якості
Особливості сплаву плавзасобами різного типу та кон-
струкції



220

Види перешкод при сплаві гірськими річками, особли-
вості та техніка їх подолання
Безпека під час пошуково-рятувальних та інших невід-
кладних робіт на гірських річках та при повенях

6 Гірськолижна підготовка. Безпека на канатно-крі-
сельних дорогах і гірськолижних схилах

Класифікація та характеристика гірськолижних трас. 
Вимоги до проектування та під час експлуатації гір-
ськолижних трас
Правила користування витягами та канатно-крісельни-
ми дорогами
Техніка пересування засніженими, обледенілими лиж-
ними маршрутами та самозатримання
Пересування в горах на спеціальних лижах (ski-tur). 
Прийоми гірськолижної техніки
Лавини та рівні лавинної небезпеки. Аналіз лавинної 
ситуації
Ухилення від лавин і дії лижника при потраплянні в ла-
вину
Способи евакуації постраждалого гірськолижним схи-
лом. Ручне транспортування, транспортування з вико-
ристанням тварин та за допомогою засобів механізації

7 Тактика, організація та порядок проведення аварій-
но-рятувальних та інших невідкладних робіт в гір-
ській місцевості, лісових масивах, спелеологічних 

об’єктах (печерах)
Організація та порядок проведення пошуково-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт. Види, методи та 
тривалість пошуково-рятувальних робіт
Організація проведення пошуково-рятувальних та ін-
ших невідкладних робіт на гірських річках та під час ви-
никнення повені. Способи переправ через гірські річки
Порядок прийняття рішення щодо проведення пошуко-
во-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єк-
тах туристичних відвідувань
Тактика і методи проведення пошуково-рятувальних та 
інших невідкладних робіт при сходженні лавини
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Техніка підйому та спуску постраждалого гірським 
рельєфом. Транспортування постраждалого за допомо-
гою тросового спорядження
Тактика дій та способи рятування постраждалих під 
час аварійної зупинки або іншої небезпечної події (над-
звичайної ситуації) на канатно-крісельній дорозі та/або 
гірськолижному витязі
Організація проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт із залученням авіації
Організація та порядок проведення пошуково-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт у спелеологічних 
об’єктах (печерах). Застосовування заходів із транспор-
тування постраждалого вертикальними та горизонталь-
ними галереями печери
Тактика дій гірських пошуково-рятувальних команд під 
час проведення пошуково-рятувальних та інших невід-
кладних робіт із застосуванням кінологічних служб
Порядок дій рятувальників у випадку виникнення по-
заштатних ситуацій під час проведення пошуково-ря-
тувальних та інших невідкладних робіт. Правила вижи-
вання в горах
Організація та порядок виконання робіт із запобігання 
виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуа-
цій (профілактики) на об’єктах туристичних відвідувань
Взаємодія команд рятувальників-волонтерів з організа-
торами та під час проведення фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів з пішохідного, гірського та вод-
ного туризму

8 Спеціально-технічна підготовка
Транспортні засоби для пересування рятувальників 
в гірській місцевості 
Техніка керування квадроциклом рівнинним та гір-
ським рельєфом
Техніка керування снігоходом рівнинним та гірським 
рельєфом
Основні характеристики повітряних суден (вертольо-
тів, безпілотних літальних апаратів тощо), які можуть 
використовуватися для проведення пошуково-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт
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9 Психологічна підготовка
Конфліктологія
Організація «штабу» пошуково-рятувальної операції
Морально-психологічні основи професійного статусу 
рятувальника в сучасному суспільстві
Психологічні особливості поведінки населення в над-
звичайних ситуаціях
Основи саморегуляції і психологічної реабілітації
Психологічні особливості поведінки людини у разі втра-
ти орієнтації у природному середовищі в умовах гір, із 
врахуванням вікових груп та різних погодних умов 

10 Домедична допомога
Медико-правові та етичні аспекти надання домедичної 
допомоги
Аптечка медичної допомоги. Фармацевтичні ліки. 
Інструкція з використання.
1) Огляд місця події, обстеження постраждалого. 
Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій.
Актуальні питання раптової зупинки серця. 
Дотримання правил безпеки на місці події. Проведення 
первинного огляду постраждалого. Порядок взаємодії 
з диспетчером системи екстреної медичної допомоги.
2) Принципи проведення серцево-легеневої реанімації.
Ознаки порушень діяльності серцево-судинної систе-
ми. Причини та ознаки зупинки серця. Порядок (алго-
ритм) проведення серцево-легеневої реанімації залеж-
но від віку постраждалого.
Поняття про автоматичний зовнішній дефібрилятор, 
порядок його використання при проведенні серцево-ле-
геневої реанімації.
3) Домедична допомога при порушенні прохідності ди-
хальних шляхів, підозрі на інсульт та інфаркт.
Поняття про гострий інфаркт міокарду та інсульт. 
Їхні ознаки, принципи надання домедичної допомоги. 
Причини виникнення та класифікація порушення про-
хідності верхніх дихальних шляхів. Алгоритм надання 
домедичної допомоги.
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Додаток 5 
до Програми розвитку мережі 
гірських рятувальників-волонтерів 
Карпатського регіону

ПАМ’ЯТКА  
волонтера ГО “Асоціації гірських провідників «Ровінь»” 

в рамках діяльності SWIFT: Карпатської пошуково-
рятувальної мережі

Мета залучення волонтерів — допомога в реалізації місії 
та завдань ГО “Асоціації гірських провідників «Ровінь»”, форму-
вання громадянських компетентностей залучених осіб. 

ПРАВА ВОЛОНТЕРА 
Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:
— вільне волевиявлення людини;
— активне включення волонтера в життя суспільства;
— здійснення волонтерства без отримання статусності або 

грошових/матеріальних винагород.
Волонтер має право на:
— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зо-

крема, отримання достовірної, точної та повної інформації, поря-
док та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення 
спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

— доступ до законодавчих, інструктивних та консультатив-
них матеріалів, необхідних для здійснення волонтерської діяль-
ності, а також на отримання необхідних консультацій від інших 
учасників, волонтерів, партнерів;

— зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до 
навчально-виробничої практики в разі її проходження за напря-
мом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою на-
вчального закладу;

— відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волон-
терської діяльності, 
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— участь у розробці програм та заходів, в яких він безпосе-
редньо бере участь;

— участь у навчальних курсах, семінарах та тренінгах, в ак-
ціях для волонтерів та партнерів; 

— винагороду та відзнаки, передбачені для волонтерів;
— припинення волонтерської діяльності;
— інші права, передбачені Договором про провадження во-

лонтерської діяльності та чинним законодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ ВОЛОНТЕРА
Волонтер зобов’язаний:
— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані 

з провадженням волонтерської діяльності з дотриманням правил 
та норм моралі, етики;

— у випадках, визначених законодавством, проходити ме-
дичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

— у разі необхідності проходити подальшу підготовку (пере-
підготовку);

— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплину-
ти на репутацію волонтера, іншої організації чи установи, на базі 
якої провадиться волонтерська діяльність;

— берегти та використовувати за прямим призначенням 
спеціальні засоби захисту, спорядження та обладнання, що були 
йому надані для здійснення волонтерської діяльності;

— дотримуватися правового режиму щодо інформації з об-
меженим доступом;

— у разі укладення Договору про провадження волонтер-
ської діяльності та одностороннього розірвання Договору з ініці-
ативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо 
це передбачено таким Договором;

— відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок 
здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до Договору 
про провадження волонтерської діяльності та цієї Інструкції;

— нести персональну відповідальність за неправомірні дії 
чи бездіяльність, згідно вимог чинного законодавства України, 
вчинені під час здійснення волонтерської діяльності. 
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Громадська організація „Асоціація гірських провідників 
«Ровінь»
вул. Кривоноса 10/2, м. Львів, 79008
www.rovin.com.ua
ГО «АГП “Ровінь”», створена 17 січня 2008 р., — непри-

буткова, незалежна, добровільна, некомерційна організація, яка 
об’єднує фахівців туристичного супроводу з України та прикор-
донних країн, полегшує їм подорожування, краєзнавчу діяльність 
в Україні та у транскордонному регіоні, а також репрезентує їх 
інтереси стосовно органів влади і суспільства.

Місія ГО «АГП «Ровінь»» — ми, фахівці туристичного су-
проводу, пропагуємо та розвиваємо активний туризм, допомагає-
мо цікаво та безпечно мандрувати.

Виконавчий колектив розробляє та втілює у життя проекти, 
пов’язані з проведенням спільних міжнародних навчань, семіна-
рів та акцій, які популяризують здоровий активний спосіб життя, 
краєзнавство, покращення сервісу та безпеки туристів. Асоціація 
також активно реалізує екологічні проекти та проекти, скерова-
ні на збереження історичної, культурної та природної спадщини, 
знакує туристичні шляхи тощо.

Однією з головних цілей, яку переслідує наша організація є 
підготовка фахівців для супроводу туристів у Карпатському ре-
гіоні. Об’єднання їх у команду однодумців задля спільного про-
сування туристичного продукту Карпатського регіону, як на вну-
трішньому, так і на міжнародному ринку. Покращення рівня на-
дання послуг та забезпечення безпеки. 

Для додаткової інформації просимо звертатись: Іван Іванович 
Горбацьо — генеральний директор АГП “Ровінь”. 

Гірський Добровільний Загін Рятування — Група 
Криніцка
Grupa Krynicka GOPR 
ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój 
www.gopr-krynica.pl
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GOPR — організація, яка проводить рятувальні акції, навчан-
ня та запобігає нещасним випадкам у гірських районах Польщі. 
Заснована організація у 1952 р. в Закопане. 

На сьогодні GOPR має 7 регіональних груп: Бещадську; 
Криницьку; Подгалянську; Джуральську; Бескидську; Валб жись-
ко-Кльодзку; Карконоську. 

У всіх групах GOPR разом працюють повний робочий день 
понад 100 рятувальники, більше 1300 рятувальників-волонтерів 
та майже 200 кандидати в рятувальники.

Для того, щоб стати рятувальником GOPR, необхідно мати 
відповідний вік (18–35 років), пройти дворічне стажування кан-
дидата, інтенсивне навчання, скласти кваліфікаційні тести, під 
час яких перевіряють не лише теоретичні навички (медичні знан-
ня, знайомість місцевості тощо), а й фізичний стан, вміння їздити 
на лижах тощо, та скласти іспит.

Рятувальники GOPR-у працюють на цілодобовій службі про-
тягом року на своїх рятувальних постах, які зазвичай розташова-
ні у притулках, більших гірськолижних осередках та місцях ін-
тенсивного туристичного руху. 

Івано-Франківський обласний державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді
вул. Нечуя-Левицького, 19, м. Івано-Франківськ, 76008
www.tourismcenter.if.ua
Центр створено у 1995 році на базі обласної дитячої екскур-

сійно-туристської станції, заснованої ще у 1940 році. Сьогодні це 
заклад позашкільної освіти.

Основною метою діяльності Центру є втілення системи турист-
сько-краєзнавчих, військово-патріотичних освітніх програм, ство-
рення умов для творчого, інтелектуального, фізичного, духовного 
розвитку дітей засобами туристсько-краєзнавчої діяльності, форму-
вання уміння самостійно вирішувати пізнавальні, ціннісно-орієнта-
ційні, практичні, комунікативні проблеми в різних сферах життя.

Головним завданням центру є реалізація державної політики 
в галузі освіти, підготовка дітей та юнацтва до самостійного жит-
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тя, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального збага-
чення, духовного розвитку та фізичного загартування, національ-
но-патріотичного виховання засобами туризму і краєзнавства.

Стратегія діяльності й розвитку Центру базується на наступ-
них пріоритетах: 

— національне та військово-патріотичне виховання;
— пріоритет туристсько-краєзнавчої освіти як ціннісної ос-

нови особистісного й професійного самовизначення;
— впровадження сучасних інформаційних технологій в ту-

ристсько-краєзнавчу освітню, науково-методичну й управлінську 
діяльність;

— підготовка й перепідготовка кадрів до проектування й ор-
ганізації педагогічного процесу, як співтворчості всіх його учас-
ників; 

— цілеспрямоване використання розвинених соціальних 
зв’язків центру;

— розробка і впровадження інтернет-мережевого позашкіль-
ного навчального закладу туристсько-краєзнавчого профілю. 

Громадська організація «Гірський рятувальний центр»
вул. Галицька, 67, м. Івано-Франківськ, 76019
www.mrc.if.ua
ГО «Гірський рятувальний центр» створена у грудні 2014 

року і об’єднує громадських активістів, волонтерів, гірських про-
відників та рятувальників. 

Місія: створення умов для безпечного туризму та ефектив-
ного рятування в природному середовищі Карпатського регіону.

Мета діяльності: пропаганда туризму як престижного від-
починку та здорового способу життя.

Напрями діяльності:
— інформування про джерела небезпеки, які можуть бути зу-

мовлені характером маршруту та поведінкою самих туристів;
— проведення інструктажів із надання першої допомоги;
— організація, супровід туристичних зльотів, змагань, експе-

дицій, екскурсій, зборів;
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— організація швидкого реагування у разі виникнення не-
щасних випадків у горах, печерах, на річках, на туристичних 
маршрутах;

— організація робіт з впорядкування інфраструктури на ту-
ристичних шляхах і маршрутах, благоустрій пам’яток природи, 
історії, архітектури, проведення еко-акцій.

ГРЦ співпрацює із дружніми організаціями та установами 
України, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини.
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