РЕЗОЛЮЦІЯ
19 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників
“Сучасний стан цивільного захисту України:
перспективи та шляхи до Європейського простору”
19 Всеукраїнську науково-практичну конференцію рятувальників
“Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до
Європейського простору” проведено у період з 10 по 11 жовтня 2017 року в
рамках XVІ Міжнародного виставкового форуму “Технології захисту/ПожТех –
2017” на базі Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський
проспект, 15).
У роботі конференції взяли участь провідні українські вчені, керівники
структурних підрозділів апарату, територіальних органів та аварійнорятувальних формувань і служб ДСНС, науковці науково-дослідних установ,
вищих навчальних закладів України та Республіки Білорусь, представники
міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, територіальних
громад, що здійснюють свою діяльність у сфері цивільного захисту. Всього у
проведених заходах взяло участь 375 фахівців від 92 центральних органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ, вищих
навчальних закладів, організацій. У рамках конференції організовано роботу
Пленарного засідання та трьох секцій, на яких представлено понад
45 доповідей.
Науковцями та фахівцями сфери цивільного захисту обговорено
проблемні питання щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації
природного, техногенного та соціального характеру, захисту населення і
територій від їх наслідків.
Розглянуто питання щодо узагальнення передового досвіду з питань
прогнозування та попередження виникнення надзвичайних ситуацій,
удосконалення системи реагування, вироблення рекомендацій з формування
єдиних поглядів і підходів до виконання завдань цивільного захисту, а також
обговорено актуальні проблеми розвитку добровільного пожежного руху в
об’єднаних територіальних громадах, захисту населення від небезпек воєнного
характеру та з ліквідації надзвичайних ситуацій, спричинених застосуванням
зброї.
Особливо наголошувалось на наступному.
Нові виклики та загрози техногенного і природного характеру
зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення та розвитку єдиної
державної системи цивільного захисту як складової національної безпеки
України, розбудови сучасної та потужної рятувальної служби, зокрема з
урахуванням змін у територіальній організації влади, потребують вжиття на цих
напрямах додаткових організаційних і практичних заходів, передбачених
Стратегією реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
на 2017–2020 роки.
Побудова ефективної системи цивільного захисту можлива тільки на
основі використання новітніх наукових досягнень і передових технологій у
системах управління цивільним захистом на державному, регіональному,

місцевому та об’єктовому рівнях, всебічної підготовки управлінських кадрів і
населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, оснащення аварійнорятувальних підрозділів сучасною технікою та обладнанням.
За результатами обговорення питань, передбачених Програмою
конференції, пропонується основними пріоритетами та завданнями при
проведенні наукових досліджень у сфері цивільного захисту на
найближчий період визнати:
1. Виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування
системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
2. Впровадження європейського досвіду в сфері пожежної, техногенної
безпеки держави та діяльності органів управління, аварійно-рятувальних служб
і підрозділів цивільного захисту.
3. Посилення роботи органів управління з питань цивільного захисту
щодо залучення та ефективного використання міжнародної технічної допомоги
у сфері цивільного захисту.
4. Наукове обґрунтування порядку залучення сил і засобів суб’єктів
забезпечення ЦЗ держави для ліквідації наслідків НС природного,
техногенного, соціального та воєнного характеру.
5. Дослідження інтегрованих можливостей різнорідних сил і засобів,
включаючи потенціали підрозділів суб’єктів забезпечення ЦЗ, що можуть бути
залучені для ліквідації наслідків НС.
6. Узагальнення досвіду функціонування ЄДСЦЗ в умовах посилених
негативних впливів, починаючи з 2013 року, аналіз практичних здобутків та
недоліків (прорахунків), для їх врахування у подальшому.
7. Розроблення (удосконалення) науково-методичного апарату підтримки
прийняття управлінських рішень з урахуванням взаємодії міжвідомчих органів
управління, сил та засобів.
8. Розвиток та технічна модернізація автоматизованої системи
централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій.
9. Удосконалення ЄДСЦЗ та її ефективного функціонування в період
проведення і завершення реформування владного устрою – децентралізації
влади в Україні:
- запровадження ефективної системи управління суб’єктами забезпечення
цивільного захисту в умовах децентралізації влади:
- здійснення заходів щодо утворення, розвитку та удосконалення місцевої
ланки єдиної державної системи цивільного захисту;
- розробка та впровадження новітніх підходів з організації та виконання
об’єднаними територіальними громадами заходів цивільного захисту;
- створення розвинутої мережі місцевої та добровільної пожежної
охорони в об’єднаних територіальних громадах;
- формування культури безпеки життєдіяльності населення, його
обізнаності щодо прав і обов’язків у сфері цивільного захисту та готовності до
свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій.

10. Розроблення типових моделей дій для органів управління різних
рівнів і сил ЦЗ для ліквідації наслідків можливих НС.
11. Розроблення галузевої рамки кваліфікації сфери ЦЗ та обґрунтування
методології створення ступеневої, багатопрофільної системи підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів суб’єктів забезпечення ЦЗ, а
також навчання волонтерів.
12. Здійснення аналізу та підготовки збірника кращих практик організації
цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах (Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту спільно з територіальними
органами ДСНС і навчально-методичними центрами цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності у 2018 році.
13. Генерація нових ідей, нестандартних (креативних) підходів, новітніх
методик при проведенні наукових досліджень та навчання кваліфікованих і
професійних кадрів у сфері цивільного захисту.
Наступну ювілейну 20 Всеукраїнську науково-практичну конференцію
рятувальників провести у 2018 році в рамках
ХVІІ Міжнародного виставкового форуму
“Технології захисту/ПожТех – 2018”

