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ВСТУП
З огляду на світовий досвід та проголошений курс на європейську інтеграцію цілком
очевидно, що сфера цивільного захисту України потребує докорінного реформування. Нині
Україна протистоїть найзначнішому виклику за роки своєї незалежності щодо безпеки у
всіх сферах суспільного життя. Глибока соціально-політична криза в умовах іноземного
воєнного втручання, різке посилення екстремізму й тероризму, небувале зростання
злочинності, у т.ч. із використанням зброї, спад економіки й зростання масштабів
гуманітарної кризи, руйнування і пошкодження численних підприємств, інфраструктурних
об’єктів – усе це визначає новітні реалії, в яких сьогодні існує країна і в яких має
забезпечуватися захист її громадян, суспільства й державних інституцій від катастроф,
аварій, пожеж, стихійних лих, застосування засобів ураження та інших небезпечних подій.
Військовий конфлікт на Сході України на території розвинутих гірничодобувних
районів Донбасу значно загострив існуючі екологічні проблеми, пов’язані з аномальним
забрудненням атмосферного повітря, земельних, водних і біотичних ресурсів. У результаті
бойових дій було пошкоджено чи зруйновано численні гірничодобувні, коксохімічні та
енергетичні підприємства, що призвело до зростання ризиків виникнення надзвичайних
ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури з масштабними негативними наслідками
для населення і довкілля. Ситуація ускладняється не тільки через об’єктивні причини,
пов’язані з бойовими діями, а і через недостатню увагу профільних міністерств і відомств
до проблем аномального забруднення основних компонентів навколишнього середовища.
Нехтування цими проблемами вже у найближчому майбутньому може призвести до
незворотних змін довкілля і втрати значних територій на Сході України для проживання та
ведення господарської діяльності.
В умовах військового конфлікту на Сході України суттєво зростає кількість
територій і промислово-міських агломерацій, де негативний стан економічної ситуації в
сукупності з руйнуванням будівель у гірничодобувних районах, небезпечним забрудненням
приземної атмосфери, питної води може призвести до втрати перспектив сталого розвитку,
суттєвого зменшення зайнятості населення і зростання соціальної напруженості в
суспільстві.
Забезпечення національної безпеки є невід’ємною функцією кожної держави як
суспільного утворення, покликаного гарантувати сприятливі умови для життя і
продуктивної діяльності її громадян. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій
(НС) техногенного та природного характеру з метою збереження життя та здоров’я людей,
забезпечення сталого розвитку країни є однією із складових національної безпеки держави,
яку неможливо забезпечити без детального аналізу існуючого стану техногенної та
природної безпеки в Україні, його моніторингу у довгостроковій динаміці та
розроблюванні заходів зі зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.
У червні 2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України №
2469-VIII «Про національну безпеку України».
Цей Закон відповідно до статей 1, 2, 17, 18 і 92 Конституції України визначає основи
та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що
гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз.
Цим Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у
сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та
процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються
національної безпеки й оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система
командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони,
запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки йі
оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та
формуваннями сектору безпеки і оборони.
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Закон передбачає, що загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети
державної політики у сферах національної безпеки і оборони визначаються у Стратегії
національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки
України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються
Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються указами Президента
України. Цим Законом визначено склад сектору безпеки і оборони куди входять:
Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба
транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України,
Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна
міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба
безпеки України, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального
зв’язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
Планування у сферах національної безпеки і оборони поділяється на довгострокове
(понад п’ять років), середньострокове (до п’яти років) та короткострокове (до трьох років).
Документами довгострокового планування є Стратегія національної безпеки
України, Стратегія воєнної безпеки України, Стратегія громадської безпеки та цивільного
захисту України, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегія
кібербезпеки України, Національна розвідувальна програма.
Стратегія національної безпеки України є основним документом довгострокового
планування, яким визначаються основні напрями державної політики у сфері національної
безпеки і є основою для підготовки всіх інших документів щодо планування у сферах
національної безпеки і оборони.
Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України розробляється
Міністерством внутрішніх справ України за рішенням Міністра внутрішніх справ України
після затвердження Стратегії національної безпеки України.
Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України визначає загрози
національній безпеці у сферах громадської безпеки та цивільного захисту та шляхи
досягнення цілей і реалізації пріоритетів державної політики у цих сферах, зокрема:
1) готовність сил та засобів виконувати завдання за призначенням, інфраструктуру,
напрями розвитку, інші показники, необхідні для планування діяльності Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України,
Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
2) потреби бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і
виконання передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів;
3) державні програми, галузеві стратегії та програми, які мають бути спрямовані на
реалізацію Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, їхні цілі,
відповідальних за розроблення документів, моніторинг їх виконання та оцінки.
Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України є основою для
розроблення галузевих стратегій і концепцій, державних цільових програм у сферах
громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту
та міграційної політики, а також для розроблення оперативних планів та планів
застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.
Узявши до уваги вищенаведене можна стверджувати, що на теперішній час існує
першочергова потреба у проведенні оцінки стану техногенної та природної безпеки в
Україні, виявленні загроз національній безпеці у сферах громадської безпеки та цивільного
захисту, розробці заходів щодо зниження рівнів ризику виникнення НС, визначенні
оптимальних шляхів запобігання виникнення НС, ліквідації їх наслідків і надання допомоги
постраждалим у мирний час та особливий період.

