РЕЗОЛЮЦІЯ
20 Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”
20 Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасний стан
цивільного захисту України та перспективи розвитку” проведено 9-10 жовтня
2018 року в рамках XVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки “Технології
захисту/ПожТех – 2018” на базі Міжнародного виставкового центру (м. Київ).
У роботі конференції взяли участь провідні українські вчені, керівники
структурних підрозділів апарату, територіальних органів та аварійнорятувальних формувань ДСНС, науковці науково-дослідних установ, закладів
вищої освіти, представники міністерств, відомств, підприємств, установ та
організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері цивільного захисту. Усього
у проведених заходах взяло участь близько 360 фахівців від 72 установ,
організацій, навчальних закладів освіти України та міжнародних громадських
організацій у сфері безпеки населення. У рамках конференції організовано
роботу Пленарного засідання та трьох секцій, на яких представлено 77
доповідей.
Науковцями та фахівцями сфери цивільного захисту під час засідань
обговорено сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку,
актуальні питання щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
природного, техногенного, соціального та воєнного характеру, науковотехнічного забезпечення органів та сил цивільного захисту, нормативноправових, науково-методичних аспектів підготовки фахівців у сфері цивільного
захисту.
Під час роботи Конференції було зазначено таке:
Впродовж 2018 року основні зусилля органів управління та підрозділів
сил цивільного захисту були зосереджені на:
забезпеченні постійної готовності органів та підрозділів служби
цивільного захисту до дій за призначенням;
комплексному вирішенні завдань з оперативного гасіння пожеж,
рятування людей та ліквідації наслідків інших надзвичайних подій;
наданні допомоги постраждалому населенню на території Донецької та
Луганської областей, проведенні гуманітарного розмінування територій від
вибухонебезпечних предметів;
збереженні контрольованої ситуації в інших регіонах України, особливо
на об’єктах критичної інфраструктури, життєзабезпечення, енергетичного
сектору, екологічної сфери. Організації та установи Українського
гідрометеорологічного
центру
своєчасно
забезпечували
споживачів
достовірною прогностичною інформацією і попередженнями про небезпечні
природні та стихійні явища.
Продовжується робота щодо приєднання України до Механізму
цивільного захисту Європейського Союзу з метою впровадження сучасних
європейських підходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
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ситуацій, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, здійснення
державного нагляду (контролю) у цих сферах.
Серед проблемних питань залишаються:
запровадження системи управління техногенною та пожежною безпекою
на основі ризик-орієнтованого підходу і європейських стандартів щодо
оцінювання і аналізу ризиків пожежної та техногенної безпеки суб’єктів
господарювання;
розмежування повноважень у сфері цивільного захисту з метою
уникнення їх дублювання на регіональному та місцевому рівнях між органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з урахуванням
реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в
Україні та організації дієвої взаємодії між суб'єктами цивільного захисту під
час організації та виконання відповідних завдань;
незавершеність створення багаторівневої, ступеневої системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для ЄДСЦЗ в
єдиній системі підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони України;
недосконалість системи замовлення і впровадження результатів наукових
досліджень та моніторингу їх реалізації;
застарілий перелік професій у ДК-003-2010 та відсутність галузевої рамки
кваліфікацій і професійних стандартів, що унеможливлює розробку сучасних
освітніх стандартів підготовки фахівців для сфери цивільного захисту.
За результатами обговорення порушених проблемних питань з метою
їх вирішення учасники Конференції пропонують основними пріоритетами
розвитку цивільного захисту на найближчий період визнати:
1. Забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи
цивільного захисту в сучасних умовах.
2. Подальшу реалізацію положень Стратегії реформування системи
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
3. Вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших
заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до
прийнятних рівнів.
4. Активне впровадження заходів з управління ризиками у сфері
техногенної та природної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу та
європейських стандартів.
5. Визначення чіткої структури єдиної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, керівних кадрів та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, штатних
працівників структурних підрозділів цивільного захисту органів влади,
місцевого самоврядування
6.
Удосконалення організації цивільного захисту в об'єднаних
територіальних громадах під час реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні. Подальше формування пожежнорятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної
охорони.
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7. Подальшу інтеграцію галузі цивільного захисту України до системи
цивільного захисту Європейського Союзу шляхом розробки гармонізованих з
європейськими
стандартів та удосконалення нормативно-правової бази
цивільного захисту.
8. Оснащення сил цивільного захисту сучасними видами техніки та
обладнанням.
З метою організаційного забезпечення реалізації основних пріоритетів
розвитку сфери цивільного захисту необхідно:
1. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників
навчальних пунктів аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення
ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві з подальшою їх атестацією.
2. Забезпечити ефективну роботу щодо:
якості відбору вступників до закладів вищої освіти цивільного захисту;
активної участі керівного складу в освітньому процесі закладів вищої
освіти цивільного захисту (у тому числі згідно з графіком, затвердженим
наказом ДСНС від 30.08.2018 № 505), обміну практичним досвідом виконання
підрозділами службових завдань, персональної роботи з курсантамивипускниками закладів вищої освіти цивільного захисту, які відібрані від
ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві та супроводження стану
успішності курсантів на інших курсах навчання;
ефективного проведення практичного стажування курсантів на визначених
місцях майбутнього проходження служби цивільного захисту в підрозділах та
об'єктивного оцінювання його підсумків;
відбору найбільш фахово підготовлених посадових осіб від ГУ (У) ДСНС
України в областях та м. Києві до складу екзаменаційних (кваліфікаційних)
комісій закладів вищої освіти цивільного захисту, спроможних професійно та
принципово оцінити рівень підготовки випускників закладів вищої освіти
цивільного захисту;
об’єктивного та своєчасного надання відгуків на випускників закладів
вищої освіти цивільного захисту.
3. Продовжити практику методичного забезпечення процесу
децентралізації заходів цивільного захисту в умовах реформування
територіальної організації влади в Україні.
З метою наукового забезпечення реалізації основних пріоритетів
розвитку сфери цивільного захисту:
уточнити пріоритетні напрямки науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт;
провести моніторинг науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, що вже розробляються науковими установами та закладами вищої освіти
з метою підтримки перспективних та організації їх фінансування;
підготувати пропозиції до проекту огляду громадської безпеки та
цивільного захисту;
удосконалити механізм замовлення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт та впровадження їх результатів у практичну діяльність
підрозділів ДСНС;
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організувати стажування (участь в комунікаційних заходах) науковців у
провідних галузевих зарубіжних закладах вищої освіти та науково-дослідних
установах з метою врахування досвіду побудови та функціонування
рятувальних служб країн Європи і посилення співпраці з європейськими
навчальними закладами;
удосконалити взаємодію і співробітництво між науково-дослідними
установами та закладами вищої освіти в сфері обміну науково-технічною та
методичною інформацією.
Наступну 21 Всеукраїнську науково-практичну конференцію
провести у 2019 році в рамках ХVІІІ Міжнародного виставкового форуму
“Технології захисту/ПожТех – 2019”.
__________________________________

