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Цивільний захист - система організаційних, інженерно-технічних, санітарногігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм
силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих
заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю
та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період. (1)
Техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.(1)
Засади техногенної безпеки до цього часу не повною мірою окреслені в українському
законодавстві. Техногенна безпека, як складова цивільного захисту, також не виділена до
окремої сфери у Законі України «Про правові засади цивільного захисту". Нормативноправове регулювання цієї сфери суспільних відносин здійснюється недостатньо.
До сфери цивільного захисту віднесено захист населення переважно від надзвичайних
ситуацій техногенного характеру. Однак такий підхід стосується загроз, що виникають на
промислових підприємствах і впливають на рівень безпеки людини безпосередньо під час
виникнення техногенних аварій. Він не відображає сутності техногенної безпеки самих
об`єктів небезпеки та їх впливу на інші об`єкти.
Практично завжди техногенні надзвичайні ситуації вагомо та негативно впливають на
зовнішнє середовище, таким чином завжди відносяться до проблем екологічної безпеки.
Актуальність проблеми забезпечення техногенної безпеки підсилюється на сучасному
етапі соціально-економічних перетворень та розвитку виробничих сил, коли практично
неможливо прогнозувати соціальні техногенні та екологічні наслідки надзвичайних ситуацій,
виникає загроза самому існуванню людського суспільства.
Техногенні катастрофи і серйозне загострення техногенної ситуації все більше створюють
загрози безпеці людей. Аналіз надзвичайних ситуацій в державі за останні роки свідчить про
тенденцію щодо збільшення в загальній кількості частки надзвичайних ситуацій техногенного
характеру.
Головну роль в наглядовій політиці держави у сфері цивільного захисту та техногенної
безпеки як орган державного нагляду (контролю) виконує Державна інспекція техногенної
безпеки України, утворена Указом Президента України від 06.04.2011 № 392 «Питання
Державної інспекції техногенної безпеки України» з метою від’єднання функцій нагляду не
притаманних МНС та надання Держтехногенбезпеки інспекційних повноважень, які повною
мірою реалізують здійснення нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки.
Основними завданнями Держтехногенбезпеки є:
реалізація державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного
захисту, державного нагляду (контролю) у цих сферах та за діяльністю аварійно-рятувальних
служб, внесення пропозицій щодо її формування; здійснення державного нагляду (контролю)
за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної

безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру, за діяльністю аварійно-рятувальних служб.(2)
Нині повноваження Держтехногенбезпеки встановлюються з урахуванням поняття
техногенної безпеки, як складової цивільного захисту, її функції реалізуються через
структурні підрозділи центрального апарату та її територіальні органи, здійснення яких є
гарантуванням населенню безпеки життя та здоров’я та інших прав, визначених
Конституцією та законами України.
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