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ВСТУПНЕ СЛОВО
Початок конфлікту на Сході України, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та
початок процесу децентралізації створили унікальну ситуацію, в якій Україна ще
не опинялась з моменту набуття незалежності у 1991 році. Ситуація ця сама по
собі є каталізатором реформи нормативної бази в багатьох галузях права. Сам
процес суспільних змін вимагає більш швидких змін законодавства. Нові умови
вимагають за менший проміжок часу розробити та впровадити велику кількість
нормативних актів, докорінно змінити систему в декількох вимірах, при цьому
забезпечивши взаємоузгодженість норм та уникнення правових колізій. Наразі
цей процес далекий від завершення.
Не зважаючи на глобальні катаклізми (наприклад, пандемія коронавірусу COVID19), передрікати крах глобалізації було б передчасно. Тож процес оновлення
нормативної системи, який відбувається сьогодні в сфері управління ризиками
природних та техногенних катастроф, неминуче включатиме в себе й її
узгодження з глобальними стратегіями в цій сфері.

Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

4

Сьогодні, розробляючи нові нормативні акти, нормотворці часто беруть за
основу законодавство та термінологію, які застосовуються в праві ЄС. Без
належної попередньої аналітичної роботи це може призвести до створення
певних нормативних «гібридів», що поєднують в собі різні підходи, концепції та
термінологію, проте не досягають своєї головної мети – ефективного правового
регулювання.
Поєднання різних підходів, їх неузгодженість між собою, а часто навіть
неузгодженість термінології призводять до того, що прогресивні ідеї та концепції
не можуть бути ефективно реалізовані на етапі правозастосування. Крім того,
відсутність попереднього дослідження умов, необхідних для реалізації правових
новел, призводить до того, що деякі програми чи стратегії не реалізуються
виключно з причин відсутності фінансування.
Всі ці чинники негативно впливають на процес оновлення нормативної бази в
сфері управління ризиками змін, а також на процес його узгодження зі
стандартами Європейського Союзу та глобальними стратегіями в цій сфері.
Однією з таких стратегій є Сендайська Рамкова Програма зі зменшення Ризиків
Надзвичайних Ситуацій, прийнята в 2015-му році. Цей документ є певною мірою
зібранням акумулятором основних ідей та концепцій, що існують насьогодні в
Світі щодо управління ризиками надзвичайних ситуацій. Даний Звіт є спробою
подивитись на українське законодавство через призму цих ідей та зрозуміти, як
ідеї та підходи, що закладені в українському законодавстві, співвідносяться зі
світовими тенденціями.
Цей Звіт у жодному разі не претендує ані на всеосяжність всіх аспектів такої
складної теми, ані на остаточність висновків. Його автори сподіваються, що він,
можливо, трохи наблизить всі зацікавлені сторони до більш глибшого розуміння
проблематики, пов’язаної з управлінням ризиками. Крім того, в авторів є
розуміння і навіть надія на те, що цей Звіт поставить більше питань з теми
дослідження, аніж надасть готових відповідей. Але найбільше автори
сподіваються на те, що цей документ спонукатиме експертну спільноту до
початку жвавої та плідної дискусії на тему зменшення ризиків надзвичайних
ситуацій та пошуку оптимальних нормативних рішень в цій сфері.
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Одним з напрямів з посилення позицій України на міжнародній арені може стати
робота із формування системи управління ризиками надзвичайних ситуацій та
приведення законодавства у цій сфері у відповідність до норм законодавства ЄС
та міжнародних програм у цій сфері, зокрема Сендайської рамкової програми
зменшення ризиків надзвичайних ситуацій.
Першою проблемою, з якою автори зіткнулись на початку роботи над звітом,
була проблема невідповідності термінології, що використовується у
національному законодавстві України та термінології, яка використовується у
законодавстві ЄС та міжнародних документах. Тож одним з напрямків подальшої
роботи із гармонізації законодавства слід визначити роботу зі створення єдиної
термінологічної бази та закріплення цієї термінології на законодавчому рівні.
Наступним кроком має стати формування загальнодержавної системи
моніторингу навколишнього природного середовища та об’єктів критичної
інфраструктури. Наявність даних щодо стану довкілля та об’єктів, які є
потенційними джерелами виникнення надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру є основою системи управління ризиками надзвичайних
ситуацій. У процесі дослідження законодавства, яке регулює питання моніторингу
навколишнього природного середовища було виявлено, що єдина державна
система моніторингу навколишнього природного середовища в Україні відсутня.
Відсутність комплексу якісних даних моніторингу негативно впливає на процес
формування системи управління ризиками та можливості застосування у
державному управлінні цією сферою ризик-орієнтованого підходу. Тож
формування такої системи дозволить сформувати основи системи управління
ризиками надзвичаних ситуайцій. Наступним компонентом системи управління
ризиками є формування організаційно-правових основ управління ризиками
надзвичайних ситуацій. Зараз ми бачимо, що цей процес в українському
законодавстві відбуваєься, хоча й не дуже швидко.
Майже нерозвинутим компонентом системи управління ризикам, якою вона є у
міжнародному розумінні, є інвестування у резилентність (тобто «стійкість») як
одного із компонентів системи управління ризиками. Переважно це пов’язано с
тим, що представники влади та представники бізнесу розуміють інвестування
виключно у фінансово-економічному аспекті. Таке одностороннє розуміння
інвестування негативно впливає на можливість розвитку цього напрямку.
Яскравим прикладом наслідків такого підходу є відсутність розвитку сфери
страхування, у тому числі екологічного страхування, для включення його до
системи управління ризиками надзвичайних ситуацій як одного з потужних
фінансово-економічних механізмів.
Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

6

Іншою ознакою сформованої системи управління ризиками є рівень готовності
до надзвичайних ситуацій, та застосування принципу «відбудувати краще, ніж
було». Зрозуміло, що важко казати про сформованість компоненту за відсутності
системи вцілому.
З урахуванням вищевикладеного, на підставі проведеного аналізу, рекомендовано:
1. Провести роботу з згодження термінології, що використовується у
національному законодавстві України із термінологією, законодавства ЄС та
міжнародних стандартів у сфері управління ризиками надзвичайних ситуацій.
2. Сформувати єдині методологічні основи збору, обробки, зберігання та
оприлюднення даних моніторингу стану навколишнього природного
середовища та об’єктів критичної інфраструктури.
3. Сформувати систему захисту критичної інфраструктури, для чого:
- запровадити критерії віднесення об’єктів інфраструктури до критичної
інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації;
- визначити засади державно-приватного партнерства та ресурсного
забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури;
- визначити орган, відповідальний за координацію діяльності із захисту
критичної інфраструктури;
- визначити функції, повноваження та відповідальність центральних органів
виконавчої влади та інших органів у сфері захисту критичної інфраструктури, а
також права, обов'язків та відповідальності власників і операторів об’єктів
критичної інфраструктури.
4. Прискорити розгляд та прийняття законопроєктів, що направлені на
формування системи управління ризиками;
5. Запровадити нові фінансово-економічні механізми у системі управління
ризиками надзвичайних ситуацій.
Для Донецької та Луганської області, як для регіонів, на території яких
розташована значна кількість об’єктів, що негативно вливають на навколишнє
природне середовище, рекомендовано розробити окремий комплекс заходів,
направлених на мінімізацію негативних наслідків неконтрольованого затоплення
шахт та просідання ґрунтів. Такими заходами є:
- залучення міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ) для підготовки експертного
дослідження щодо екологічних збитків, спричинених конфліктом, визначення
першочергових заходів із відновлення об’єктів критичної інфраструктури та
об’ємів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що стались внаслідок
конфлікту;
- спільно з ОБСЄ вжиття заходів щодо зменшення впливу військових дій на
функціонування систем водовідливу та вентиляції шахт з метою запобігання
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катастрофічним порушенням в роботі критичних систем життєзабезпечення
населення Донбасу.
На підставі проведених розрахунків – зменшити ризик заподіяння шкоди
вугільним регіонам та прийняти необхідні управлінські заходи з екологічної
безпеки.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
«СРП» - Сендайська Рамкова Програма зі зниження ризиків надзвичайних
ситуацій на 2015-2030 роки;
«КЦЗУ» - Кодекс цивільного захисту України;
«НПС» - навколишнє природне середовище;
«НС» - надзвичайна ситуація в значенні ст. 2 КЦЗУ;
«ЗР» - забруднюючи речовини.
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Подолання
«мовного
бар’єру»

РОЗДІЛ 1. Питання термінології. Пояснення щодо перекладу та
вживання окремих термінів в даному Звіті
Визначення та узгодження термінологічного апарату є, як правило,
першим кроком при проведенні будь-якого аналізу, в тому числі й
юридичного аналізу. Не є виключенням з цього правила і ситуація, в
якій проводиться аналіз відповідності законодавства принципам,
закладених в міжнародних документах – питання термінологічної
дисципліни є, можливо, чи не найважливішим, принаймні на
початковому етапі.
Термінологічні неузгодженості в майбутньому можуть спричинити
значні складнощі в процесі адаптації українського законодавства до
положень СРП (у випадку, якщо такий процес буде започатковано).
Питання адекватності перекладу та вживання термінів в сфері
зменшення ризиків надзвичайних ситуацій, а також співвідношення
«національного»1 термінологічного апарату з «міжнародним»2
потребує, можливо, окремого дослідження. Проте обсяг цього Звіту
обмежений, тож тут автори вирішили обмежитись лише декількома
ключовими застереженнями, які вбачаються найбільш важливими для
розуміння проблематики, пов’язаної з термінологією. Подальша
робота з аналізу та узгодження термінологічного апарату має стати
предметом ретельної спільної роботи науковців та практиків в
контексті майбутніх проектів за цією тематикою.
Отже, задля запровадження взаємоузгодженого термінологічного
апарату в даному Звіті нижче наведено пояснення щодо вжитку
окремих (найбільш вживаних) термінів, та щодо їх найближчих за
значенням аналогів в українському термінологічному апараті3.

Тобто того, який використовується в національному законодавстві.
Тобто того, який використовується в документах міжнародних організацій, зокрема, UNDRR
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
3 Встановлені співвідношення у жодному разі не претендують на остаточність та на повну наукову точність та
«чистоту» результатів. Автори цього Звіту закликають експертів та практиків до продовження досліджень в цьому
напрямку.
1
2

Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

9

“Disaster”

“Disaster”: переклад та вживання термінів «катастрофа», «лихо»,
«стихійне лихо», «надзвичайна ситуація».
Термін «Disaster» часто перекладається на українську як «катастрофа»
або «стихійне лихо». Під цим терміном розуміється серйозне
порушення функціонування громади або суспільства в будь-якій мірі
через небезпечні події у їх зв’язку з факторами незахищеності,
вразливості та потенціалу, що призводить до людських, матеріальних,
економічних, та екологічних збитків та втрат4.
Стаття 2 Кодексу цивільного захисту України містить визначення
термінів. Серед іншого, там містяться визначення таких термінів, як
«катастрофа», «аварія», «стихійне лихо», «небезпечна ситуація» тощо.
При цьому «катастрофа» визначається як велика за масштабами аварія
чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків. В свою чергу,
«аварія» визначена як небезпечна подія техногенного характеру (з
детальним описом її наслідків, що міститься у визначенні).
«Стихійне лихо» – природне явище, що діє з великою руйнівною
силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається,
порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних
збитків.
Як стихійне лихо, так і катастрофа, аварія, можуть спричинити
надзвичайну ситуацію - обстановку на окремій території чи суб’єкті
господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується
порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.
Взаємопов’язаність зазначених термінів, їх взаємообумовленість
певною мірою ускладнюють процес їх узгодження з англомовним
терміном «disaster» (в тому контексті, як він вживається в СРП). Проте
аналіз змісту поняття «disaster» (як він вживається в глобальних
стратегіях, передусім в СРП) свідчить про те, що цей термін найбільше
наближений до змісту поняття «надзвичайна ситуація» (як його
тлумачить КЦЗУ). На користь цього твердження свідчить і той факт,

Розділ з термінології платформи знань зі зменшення ризиків надзвичайних ситуацій:
https://www.preventionweb.net/terminology
4
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що поняття “disaster” та “emergency” в англомовній літературі та
документах дуже часто вживаються як взаємозамінні, а “emergency”
майже завжди перекладається на українську як «надзвичайна ситуація».
Суперечливим вбачається досить поширений переклад назви СРП як
«Сендайська Рамкова Програма зі зниження ризиків стихійних лих на
2015-2030 роки», оскільки стихійне лихо, може як спричинити «disaster»
(тобто надзвичайну ситуацію), так і (за логікою КЦЗУ) саме по собі
може стати надзвичайною ситуацією. Тобто тут наявне певне
змішування понять та термінологічна неузгодженість.
З тієї ж причини суперечливим вбачається й переклад назви СРП як
«Сендайська Рамкова Програма зі зниження ризиків катастроф на
2015-2030 роки». Як зазначалося вище, статтею 2 КЦЗУ «катастрофа»
визначається як велика за масштабами аварія чи інша подія, що
призводить до тяжких наслідків. Тобто сама катастрофа зазначена в
КЦЗУ як причина надзвичайної ситуації (причиною того, що в тексті
СРП визначається як “disaster”). Іншими словами, переклад терміну
“disaster” як «катастрофа» створює термінологічну неоднозначність,
принаймні, в контексті тих питань, які охоплені СРП, і які
висвітлюються в цьому Звіті та у відповідних нормативних актах
України. Отже, з причин, зазначених вище, термін “disaster” в даному
Звіті на українську мову буде перекладатись як «надзвичайна ситуація»,
а назва “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” - як «Сендайська
Рамкова Програма Зменшення Ризиків Надзвичайних Ситуацій».
Терміни «екологічні ризики», «техногенні ризики».
Аналіз декількох десятків нормативних актів (більш ніж 50-ти) за
тематикою даного Звіту не виявив визначення екологічних та
техногенних ризиків. Втім, ці терміни в нормативних актах все ж таки
використовуються. Зокрема, Закон України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030
року» використовує термін «екологічні ризики» 4 рази в різних
контекстах (хоча термін «техногенні ризики» не використовується).
Тому при підготовці даного Звіту за основу було взято визначення
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Терміни «risks»,
«ecological risks»
та «industial
(technological)
risks»

екологічного ризику, що міститься у ДСТУ 2156-93 “БЕЗПЕЧНІСТЬ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ”5, що затверджений Наказом
Держстату №208 від 27.12.1993 року. У цьому державному стандарті
екологічний ризик визначений як “ймовірність негативних наслідків
від сукупності шкідливих впливів на навколишнє середовище, які
спричиняють незворотну деградацію екосистем” (А.2.7. Додаток А
Загальнотехнічні та екологічні терміни). Щодо визначення терміну
“техногенний ризик”- аналіз нормативних актів, проектів
нормативних актів та Державних стандартів у різних сферах не виявив
наявності в вищевказаних документах визначення техногенного
ризику. Тому, з урахуванням відповідності визначення змісту та
завданням цього Звіту, для цілей Звіту визначення техногенного
ризику було взяте з підручника “Безпека життєдіяльності“, де це
поняття визначається наступним чином: Техногенний ризик – ризик
для населення, соціальних, техногенних і природних об'єктів,
спричинений негативними подіями техногенного походження6.

“Resilience”

“Resilience” – «стійкість», «сталість», чи «протидія», або ж інші
варіанти? Також дуже багатозначний і контекстнозалежний термін.
Серед можливих варіантів перекладу зустрічаються такі, як «протидія»,
«резистентність», «резилентність», «стійкість», «сталість» чи «здатність
до відновлення». Заслуговує на увагу таке визначення: резилентність
(тобто фактична заміна перекладу тлумаченням терміну – А.К.) – здатність
системи впоратись з відхиленнями, зберігаючи базові функції та
структуру7. Щодо оптимального перекладу, то найбільш вдалим (хоча
й не ідеальним) варіантом, в контексті теми даного дослідження,
вбачається використання терміну «стійкість».

«Governance»

«Governance» - «врядування» чи «система управління»?
Англомовний термін governance зазвичай перекладають як
«врядування». Наразі цей термін є одним із ключових понять в сфері

ДСТУ 2156-93 “БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ». Наказ Держкмостату №208 від
27.12.1993 року https://dnaop.com/html/41018/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2156-93
6 Безпека життєдіяльності. Підручник. Л.Е. Піскунова, В.А.Прилипко, Т.О. Зубок// Академія. 2012.
7 «Команда команд. Нові правила взаємодії у складному світі» С. Маккристал, Т. Коллинз, Д. Сильверман, К.
Фасселл.
5
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публічного управління (дуже поширеним є, зокрема, вживання
концепції good governance в контексті місцевого врядування). Сам
термін governance значною мірою є «контекстнозалежним», що
закладає можливості для його широкого тлумачення. Зокрема, під
«врядуванням» розуміють і концепцію нового державного
менеджменту, і багаторівневе управління, і мережеве управління, а
також деякі інші, більш вузькі значення (наприклад, цифрове
управління)8. Для цілей даного Звіту особливого значення термін
governance набуває в формулюванні 2-го Пріоритету СРП, де він
використаний не самостійно, а в контексті управління ризиками
(Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk).
В даному Звіті, з метою обмеження обсягу даного поняття контекстом
теми дослідження, під «disaster risk governance» буде розумітись
«система управління ризиками НС». Під цим терміном в даному
дослідженні буде розумітись система політик/правил щодо управління
ризиками надзвичайних ситуацій (правовий компонент) спільно з
системою інституцій, що реалізують такі політики (організаційний,
або ж інституційний компонент). Термін «організаційно-правова
основа управління ризиками НС» вважатиметься синонімічним до
терміну «система управління ризиками НС», проте через його
громіздкість, а також задля недопущення термінологічної плутанини
автори Звіту намагалися уникати його використання там, де за смислом
мав би бути використаний термін “governance”.
Приклад
існуючих
розбіжостей у
термінології та
їх наслідків

Назва третього розділу цього звіту звучить як «Розуміння ризиків
надзвичайних ситуацій». Але якщо цю назву буде перекладати
іноземний спеціаліст, що працює у сфері зниження ризиків лих, то
скоріш за все він спитає, чому назва розділу не «Розуміння ризику
катастроф». Тому що відповідно до законодавства ЄС та міжнародних
документів поняття «катастфрофа» є ширшим, ніж «надзвичайна
ситуація». Але діюче законодавство України, зокрема Кодекс

О.В. Делія Governance як концептуальний підхід до розуміння публічного управління // Державне управління:
удосконалення та розвиток. - №7. 2015. Публікація доступна за посиланням:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=869 Останнє відвідування: 05.03.2020.
8
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цивільного захисту України, розглядає «катастрофу» лише як одну з
можливих причин виникнення «надзвичайної ситуації». Така ж сама
ситуація із застосуванням цих термінів у інших нормативних актах
України. Навіть нещодавно прийнята Концепція управління ризиками
не використовує поняття «ризики катастроф», а замість того
використовує поняття «управління ризиками надзвичайних ситуацій».
Розуміння таких розбіжностей має враховуватись як при вивченні
цього звіту так і у подальшій роботі по преведенню національної
законодавчої термінології у відповідінсть до норм законодавства ЄС та
міжнародних стандартів у сфері зменшення ризиків.
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РОЗДІЛ 2. Попередні положення. Міжнародні тенденції щодо
впровадження ризик-орієнтованого підходу. Методологія
підготовки даного Звіту.
Сендайська Рамкова Програма зменшення ризиків надзвичайних
ситуацій: коротка історія розробки та прийняття.
Від Йокогами до
Сендаю: еволюція
глобальних
стратегій
зменшення ризиків
надзвичайних
ситуацій.

Вже декілька десятків років ООН займається розробкою та
узгодженням міжнародних політик та стратегій щодо
зменшення ризиків надзвичайних ситуацій. Найбільш
значущими документами в цій сфері протягом останніх
десятиліть стали:
- Йокогамська Стратегія задля безпечного Світу (1994);
- Хіогська Рамкова Програма Дій (2005-2015): розбудова
стійкості країн і громад до надзвичайних ситуацій;
- Сендайська Рамкова Програма
надзвичайних ситуацій (2015).

зменшення

ризиків

Спадкоємність, що існує між цими документами, зумовлена
поступовим введенням питання ризиків надзвичайних
ситуацій до міжнародного порядку денного. Згадані вище
глобальні стратегії в сфері зменшення ризиків НС спрямовані
на впровадження ризик-орієнтованого підходу. Такий підхід
означає зміщення фокусу зусиль з реагування на НС на їх
попередження та запобігання. Так, один з ключових
принципів, закладених ще Йокогамською Стратегією,
наголошує, що «запобігання надзвичайним ситуаціям та
готовність до них мають першочергову важливість задля
зменшення потреб в їх ліквідації». Розвиваючи положення
Йокогамської Стратегії а підтвердивши їх актуальність для
світової спільноти, Хіогська Рамкова Програма зробила акцент
на підсиленні відповідальності держав та інших зацікавлених
сторін (зокрема, місцевих громад) в сфері зміцнення стійкості
до ризиків НС. Зокрема, документ наголошував, серед іншого,
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на важливості «забезпечення того, що зменшення ризику НС є
національним і місцевим пріоритетом з міцною інституційною
основою для імплементації».
Розробка й прийняття Сендайської Рамкової Програми
зменшення ризиків НС (тут і далі – «СРП») стали логічним
розвитком підходу, закладеного в попередніх документах. Крім
того, СРП створює основу для застосування «інклюзивного»
підходу на рівні всього суспільства, наголошуючи на
необхідності підсилення суспільної кооперації та залученні
всіх інституцій до зменшення ризиків НС. Наразі саме СРП є
основним міжнародним документом, що визначатиме
напрямок зусиль міжнародної спільноти в сфері зменшення
ризиків НС до 2030-го року.
Принципи
тлумачення
СРП та
методологія
підготовки
даного Звіту.

За своєю юридичною природою СРП не є регуляторним
актом. Натомість вона являє собою policy document, або ж елемент
soft law, тобто документ, що впроваджує радше принципи та
напрямки змін, ніж встановлює норми та правила. Згідно
документу «Тлумачення Сендайської Рамкової Програми зі
зменшення ризиків НС» («Reading the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030»)9, СРП не має на меті (і не
може мати на меті) секторальне чи галузеве10 регулювання
зменшення ризиків НС. Вона не підмінює собою секторальні
чи галузеві регуляторні інструменти, не заповнює пробілів в
регулюванні та не створює нормативної бази в тих чи інших
сферах людської діяльності. В той же час, СРП може
використовуватись як інтерпретаційний інструмент для
тлумачення вже існуючих секторальних регуляторних

Документ доступний за посиланням:
https://www.preventionweb.net/files/46694_readingsendaiframeworkfordisasterri.pdf (Останнє відвідування:
26.02.2020).
10 Слід зазначити, що терміни «сектор» чи «галузь» в цих документах вживаються в дуже широкому значенні.
Зокрема, судячи з контексту документу, під галуззю маються на увазі окремі напрямки (досить широкі), в яких
міжнародна спільнота докладає зусиль задля забезпечення сталого розвитку – турбота про навколишнє
середовище, клімат, екосистеми, загальну безпеку людства та його надбання тощо. Під сектором маються на
увазі окремі сфери людської діяльності, такі як сільське господарство, водопостачання, туризм тощо.
9
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документів, як своєрідний методологічний дороговказ, або ж як
орієнтир для розробки нової регуляторної бази в різних
секторах.
Саме тому при підготовці даного Звіту виявилося недоцільним
застосування «класичного» порівняльно-правового аналізу,
оскільки СРП за своїми ознаками не підпадає під визначення
нормативно-правового акту (і навіть будь-якого іншого
джерела права). Через це проведення порівняльно-правового
аналізу, у якому б одним з об’єктів порівняння була б СРП, а
іншим – нормативний акт (або нормативні акти) українського
права, було б методологічно некоректним. Натомість,
проведення аналізу відповідності українського законодавства
положенням СРП вбачається цілком доречним, оскільки
дозволяє зробити висновок щодо ступеню (не)відповідності
окремих нормативно-правових актів українського права духу,
або ж «ідеології» положень СРП.
Контекст:
Впровадження
ризикорієнтованого
підходу

Оскільки темою цього Звіту є екологічні та техногенні ризики,
то саме поняття «ризик» було взято в якості «змістовного
каркасу» цього документу, а концепція ризик-орієнтованого
підходу була обрана в якості його «смислового орієнтиру».
Сендайська Програма визначає 4 напрямки дій (Пріоритети),
які в комплексі формують ризик-орієнтований підхід. Такими
Пріоритетами є:
Пріоритет 1: Розуміння ризику надзвичайних ситуацій;
Пріоритет 2: Вдосконалення організаційно-правових основ
управління ризиком надзвичайних ситуацій
Пріоритет 3: Інвестиції в заходи зі зниження ризику лих з
метою підсилення потенціалу стійкості
Пріоритет 4: Підвищення готовності до надзвичайних
ситуацій для забезпечення ефективного реагування та
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впровадження принципу «відбудувати краще, ніж було» в
діяльність з відбудови, реабілітації та реконструкції.
З огляду на цілі даного Звіту, структура пріоритетів,
сформована СРП, була взята за основу при побудові структури
цього Звіту.
Зокрема, розділ 3.1 присвячений (використовуючи мову СРП)
розумінню ризиків. Передусім, тут постає питання щодо
визначення екологічних/техногенних ризиків в українському
законодавстві. Наявність нормативного визначення явища
знімає як мінімум проблему «правового вакууму» стосовно тих
чи інших суспільних відносин (в даному випадку – пов’язаних
з управлінням екологічними та техногенними ризиками).
Важливе значення при цьому має повнота визначення (опис
явища через формулювання всіх його суттєвих ознак), а також
забезпечення узгодженості та одноманітності його
застосування в різних джерелах права. Тож на цьому етапі
аналізу ключовими були наступні питання:
Питання для
аналізу

- Чи містить чинне українське законодавство визначення
«екологічні ризики» та «техногенні ризики»;
- Якщо так – в якому саме нормативному акті, яка його
юридична сила (закон, підзаконний акт тощо)?
- Якщо таких визначень декілька – про що свідчить їх
порівняння? Чи узгоджені такі визначення між собою? Які
з них ширші, які вужчі?
Втім, нормативне визначення є лише першим кроком в
забезпеченні належного правового регулювання.
Правове регулювання суспільних відносин являє собою вплив
на взаємодію суб’єктів, яка є сукупністю процесів. Говорячи
про регулювання будь-якого суспільного процесу, важливо
відповісти як мінімум на питання про те, чим цей процес
регулюється (норми і правила), хто його здійснює (суб’єкти)
та як він здійснюється на різних етапах (практична
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реалізація). В теоретичному вимірі важливим може бути також
питання щодо методу правового регулювання, проте цей
аспект виходить за межі теми даного дослідження.
В контексті правового регулювання процесів, пов’язаних з
ризиками, зазвичай говорять про управління ризиками. В свою
чергу, управління ризиками складається з моніторингу, аналізу,
оцінки, обробки ризиків тощо. В контексті екологічних та
техногенних ризиків саме моніторинг виступає тим процесом,
який є ключовим для розуміння ризиків. Це знаходить своє
підтвердження і в положеннях СРП.
Зокрема, згідно з п. 23 СРП, «політики та практики зменшення
ризику НС мають базуватися на розумінні ризику НС в усіх
його
вимірах,
включаючи
вразливість,
потенціал,
незахищеність людей та майна, характеристики загроз та
навколишнє середовище»11. В свою чергу, це ставить питання
про створення ефективних систем моніторингу ризиків, які б
дозволили збирати, та аналізувати відповідні дані, з метою
подальшого їх використання для оцінки ризиків, для
запобігання НС, підвищення готовності до НС та реагування
на них12.
Питання для
аналізу

- Чим наразі регулюється процес державного екологічного
моніторингу?
- Які суб’єкти наразі здійснюють державний екологічний
моніторинг в Україні? Наскільки узгоджена координація між
ними?
- Які практичні проблеми існують в процесі здійснення
державного екологічного моніторингу?
Положення пункту 23 СРП ставлять низку питань щодо
нормативної бази моніторингу екологічних/техногенних
ризиків в Україні. Зокрема, ключовим є питання про наявність
відповідних норм, їх узгодженість між собою, а також про

11
12

П. 23 СРП.
Там само.
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ефективність їх застосування на практиці. Другим важливим
питанням є питання про суб’єктів моніторингу та їх
повноваження. Третім (і, можливо, найважливішим) є питання
про фактичні можливості суб’єктів моніторингу реалізувати
свої повноваження та виконати нормативні приписи щодо
моніторингу на практиці (ефективність імплементації). Тому
підрозділ 3.2 присвячений правовим аспектам моніторингу
екологічних та техногенних ризиків, в тому числі системі
державного екологічного моніторингу, особливостям її
функціонування на даному етапі, можливостям та
перспективам її вдосконалення.
Четвертий розділ Звіту присвячений правовим аспектам
вдосконалення організаційно-правової основи управління
ризиками. Зокрема, в фокусі уваги були наступні питання:
Підрозділ 4.1: Розробка та прийняття політик,
концепцій, стратегій та нормативної бази (регуляторних актів),
що впроваджують ризик-орієнтований підхід та спрямовані на
зменшення ризиків НС;
Підрозділ 4.2: Зміцнення інституціональної основи в
сфері
зменшення
ризиків
НС
(створення
нових/підсилення/реформування існуючих органів, що
реалізовували б політику в сфері зменшення ризиків НС).
Питання для
аналізу

Для дослідження вказаної проблематики були обрані наступні
питання:
Що таке система управління ризиками надзвичайних
ситуацій? (для цілей даного Звіту)?
Чи створює чинне законодавство України систему
управління ризиками надзвичайних ситуацій?
Якщо так, чи є така система комплексною та
ефективною (зокрема, чи задовольняє вона вимогам повноти
та системності (комплексність) та чи здатна вона виконувати
свою функцію (ефективність))?
Чи є в наявності відповідні політики та правила, чи
охоплюють вони всі аспекти управління ризиками катастроф,
та чи є спроможними інститути, які реалізують ці політики?
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П’ятий розділ даного Звіту присвячений головним чином
питанням інвестицій в зменшення ризиків катастроф. Ці
питання співвідносяться з 3-м Пріоритетом СРП. Окрім
питання інвестицій, 3-й Пріоритет робить акцент також на
необхідності будувати об’єкти критичної інфраструктури за
принципом «краще з початку», тим самим закладаючи підхід
на зміцнення стійкості. Цей підхід, серед іншого, передбачає в
тому числі й вдосконалення будівельних норм і правил13.
Для висвітлення зазначеної проблематики була здійснена
спроба дати відповіді на наступні питання:
Питання для
аналізу

Чи закріплює чинне законодавство України сферу
зменшення ризиків НС (або ж управління ризиками НС) як
пріоритетну для інвестицій (як публічних, так і приватних)?
Чи встановлює законодавство дієві фінансово-правові
механізми, що спрямовані на зменшення ризиків НС?
Шостий розділ присвячений питанню про те, чи закладає
чинне законодавство підхід, спрямований на підвищення
готовності до НС для забезпечення ефективного реагування та
впровадження принципу «відбудувати краще, ніж було».
Це питання відповідає 4-му пріоритету СРП і закладає
принципи безперервності та інновацій14. Якщо точніше, в
контексті підвищення готовності СРП робить акцент на
питаннях розвитку систем раннього оповіщення, захисту
об’єктів критичної інфраструктури та питанню ефективних
евакуацій. При цьому особливу увагу приділено готовності до
«каскадних
НС»,
тобто
таких,
які
збільшуються
багаторазовими,
послідовними
та
взаємопов'язаними
15
небезпеками .
Стосовно ж принципу «відбудувати краще, ніж було», то цей
принцип закладає заходи зі зменшення ризику НС в діяльність
з відновлення, реабілітації та реконструкції.
Тож шостий розділ даного Звіту є спробою відповісти на
питання про те, чи закладені описані вище принципи в чинне
українське законодавство.

“Reading the Sendai…” – p. 18.
“Reading the Sendai…” – p. 18.
15 Там само, р. 18.
13

14
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Питання для
аналізу

Чи закладає чинне законодавство принципи
безперервності та інновацій в контексті зменшення ризиків
НС? Якщо так, то в яких документах це сформульовано і як
саме?
Чи підпорядковує чинне законодавство процес
управління ризиками НС принципу «відбудувати краще, ніж
було» (або аналогічному йому за змістом)? Якщо так, то в яких
документах це сформульовано і як саме?

Джерела даних
та інформації,
що
використовувались
при підготовці
даного Звіту

При підготовці даного Звіту аналізу були використані наступні
джерела:
нормативно-правові акти України (закони, підзаконні
акти, а також низка документів, затверджених нормативними
актами – Стратегії, Концепції Плани Заходів тощо). Загальна
кількість – більше 50-ти документів;
експертні звіти та доповіді, підготовані як
національними НУО, так і міжнародними організаціями за
темами, близькими до теми даного звіту;
матеріали консультацій з технічними експертами,
залученими до даного проекту (за окремими видами ризиків);
результати польових досліджень, проведених в межах
реалізації проекту «Зменшення ризику катастроф та
вразливості населення в Східній Україні». В рамках реалізації
польового дослідження була проведена низка зустрічей з
представниками влади на місцевому рівні (в Донецькій і
Луганській областях). Метою цих зустрічей було покращення
розуміння щодо пробілів в законодавстві та проблем
імплементації чинних нормативних актів за темою
дослідження.
Аналогічні
зустрічі
для
консультацій
проводились також на національному рівні, зокрема, з
представниками ДСНС та Державної екологічної інспекції.
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РОЗДІЛ 3. Розуміння ризиків надзвичайних ситуацій (Пріоритет
СРП №1)
Моніторинг
довкілля – чим
регулюється?

3.1

Нормативне регулювання моніторингу ризиків

Основи державної політики щодо моніторингу довкілля
закладені, серед іншого, в Законі України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до
2030 року»16 В Законі наведено докладний опис сучасного стану
системи управління екологічними ризиками та, зокрема, системи
екологічного моніторингу. Зокрема, Закон акцентує увагу на
актуальних проблемах екологічного стану в державі, формулює
шляхи їх вирішення, приділяє увагу окремим особливо гострим
питанням (зокрема, екологічній ситуації в Донецькій і Луганській
областях). Цей Закон враховує як зміни стану навколишнього
природного середовища за період дії попереднього закону, так і
зміни до законодавства, що були розроблені та впроваджені за
попередній період. Прийняття Закону свідчить про те, що
реформування підходів до наявних екологічних проблем є
одним з державних пріоритетів. Тривалий час країна
незбалансовано експлуатувала наявні природні ресурси,
надаючи
пріоритет
економічним
інтересам
замість
збалансованого підходу до сталого розвитку та збереження
довкілля. Але з підписанням Україною низки міжнародних
договорів ситуація змінилась і ці зміни потребують нових
підходів, в тому числі – в нормативному регулюванні системи
державного моніторингу довкілля.
Відповідно до п.1 «Положення про державну систему
моніторингу довкілля» державна система моніторингу
довкілля»17 (далі - система моніторингу) - це система
спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження
та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його
змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон
України від 28.02.2019 2697-VIII Офіційний вісник України від 12.04.2019 — 2019 р., № 28, стор. 29
16

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 березня 1998 р. N 391 Офіційний вісник України від 16.04.1998 — 1998 р., № 13, стор. 91
17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану
довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
Відповідно до п. 11 Положення про державну систему
моніторингу довкілля передбачає, що моніторинг як такий має
ґрунтуватися на використанні існуючих організаційних структур
суб'єктів моніторингу і функціонувати на основі єдиного
нормативного,
організаційного,
методологічного
і
метрологічного забезпечення, об'єднання складових частин та
уніфікованих компонентів цієї системи.
На додачу до перелічених ознак регулярність, або ж
безперервність моніторингу доцільно вважати ще однією
ознакою його системності. В контексті згаданого вище, нижче
наведено стислий огляд існуючої системи моніторингу довкілля.
Такий огляд включає в себе загальну характеристику норм та
правил, якими регулюється моніторинг, суб'єктів, які його
здійснюють, та опис особливостей практичної реалізації
моніторингу в сучасних умовах.
Станом на листопад 2019 року національна законодавча база
України налічує 17 діючих нормативних актів, які регулюють
питання моніторингу довкілля. Нормативні акти регулюють
питання
моніторингу
ґрунтів
сільськогосподарського
18
призначення , рівня підземних вод на територіях міст та
селищ19, системи моніторингу підтоплення20, обліку видобутих
підземних вод21, державного моніторингу вод22, моніторингу
Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів сільськогосподарського призначення. Наказ
Міністерства аграрної політики від 26.02.2004 №51 Офіційний вісник України від 16.04.2004 — 2004 р., № 13,
стор. 317
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0383-04
19 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення моніторингу рівня підземних вод на територіях міст
та селищ. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 15.09.2010 №334
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0334662-10
20Про затвердження Положення про систему моніторингу підтоплення міст та селищ міського типу України
(небезпечне підняття рівня грунтових вод). Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства від
08.12.2010 №448, Офіційний вісник України від 18.02.2011 — 2011 р., № 10, стор. 302
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0153-11
21Про затвердження порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до
автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
України від 23.03.2016 р. № 110 Офіційний вісник України від 26.04.2016 — 2016 р., № 31, стор. 72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0517-16
22 Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод. Постанова Кабінету Міністрів України від
19.09.2018р. №758 Офіційний вісник України від 05.10.2018 — 2018 р., № 76, стор. 84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/758-2018-%D0%BF
18
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атмосферного повітря23, моніторинг земель24, моніторинг
потенційно небезпечних об’єктів25, моніторингу довкілля26 та
(окремо) концепція проведення моніторингу навколишнього
природного середовища27, моніторингу зрошуваних та
осушуваних земель28, моніторинг зелених насаджень у містах29,
моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері
поводження з відходами30, моніторинг вмісту миш’яку, кадмію,
ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в
атмосферному повітрі31.
Слід констатувати, що кількість нормативних актів не
відобразилась на якості та системності моніторингу довкілля. З
1998 року діє Положення про державну систему моніторингу
довкілля, але станом на лютий 2020 року єдиної системи, як і
єдиного відповідального органу, контролюючого порядок

23Деякі

питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. Постанова Кабінету
Міністрів України від 14.08.2019р. №827 Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/827-2019-%D0%BF
24Про затвердження Положення про моніторинг земель. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-93-%D0%BF
25Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Наказ Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
06.11.2003 р. №425 Офіційний вісник України від 09.01.2004 — 2003 р., № 52, том 2, стор. 610
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1238-03
26 Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету Міністрів
України від 30.03.1998 р. № 391 Офіційний вісник України від 16.04.1998 — 1998 р., № 13, стор. 91
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/391-98-%D0%BF
27Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного
середовища. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. №992-р. Офіційний вісник України від
21.01.2005 — 2005 р., № 1, стор. 101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/992-2004-%D1%80
28Про затвердження Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель. Наказ
Державного комітету по водному господарству від 16.04.2008 р. №108 Офіційний вісник України від 01.08.2008
— 2008 р., № 54, стор. 24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0656-08
29 Про затвердження Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах та селищах міського типу
України. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 04.08.2008 р . №240
Офіційний вісник України від 31.10.2008 — 2008 р., № 80, стор. 115
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0981-08
30 Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у
сфері поводження з відходами в Україні. Рішення Ради національної безпеки та оборони від 25.04.2013 р.
Офіційний вісник України від 01.11.2013 — 2013 р., № 82, стор. 38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/n0005525-13
31 Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних
ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 28.02.2018 р. №154
Офіційний вісник України від 04.05.2018 — 2018 р., № 35, стор. 172
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0351-18
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Моніторинг
довкілля – хто
його здійснює?

збору, обробки, передачі та аналізу даних моніторингу
навколишнього середовища - не існує.
3.2. Суб’єкти
моніторингу.

здійснення

державного

екологічного

Відповідно до Положення про державну систему моніторингу
довкілля що було затверджене Постановою КМУ від
30.03.1998 р. №391 моніторинг довкілля здійснюється
наступними міністерствами та службами:
1.
Мінприроди - ґрунтів на природоохоронних територіях
(вміст ЗР (забруднюючих речовин), у тому числі радіонуклідів),
державного екологічного картування території України для
оцінки його стану та його змін під впливом господарської
діяльності; наземних екосистем (фонова кількість ЗР, у тому
числі радіонуклідів); видів рослинного і тваринного світу, що
перебувають під загрозою зникнення, та видів, що перебувають
під особливою охороною;
2.
ДСНС
(на
пунктах
державної
системи
гідрометеорологічних спостережень) - вмісту радіонуклідів в
атмосферному
повітрі,
транскордонного
перенесення
забруднювальних речовин; снігового покриву; ґрунтів різного
призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких
металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної
дози гамма-випромінювання), повеней, паводків, снігових лавин,
селів;
3.
ДАЗВ (у зоні відчуження і відселеній частині зони
безумовного (обов’язкового) відселення) - вмісту радіонуклідів в
атмосферному повітрі; наземних екосистем (біоіндикаторні
визначення); ґрунтів і ландшафтів (вміст ЗР, радіонуклідів,
просторове поширення); джерел викидів в атмосферу (вміст ЗР,
обсяги
викидів);
об’єктів
зберігання
та/або
захоронення радіоактивних відходів (вміст радіонуклідів,
радіаційна обстановка);
4.
Мінекономіки
ґрунтів
сільськогосподарського
використання (радіологічні, агрохімічні та токсикологічні
визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і
важких металів); рослин і продуктів з них (токсикологічні та
радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів,
агрохімікатів і важких металів); сільськогосподарських тварин і
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продуктів з них (зоотехнічні, токсикологічні та радіологічні
визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і
важких металів);
5.
Держлісагентство - ґрунтів земель лісового фонду
(радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів,
агрохімікатів і важких металів); лісової рослинності (стан,
продуктивність, пошкодження біотичними та абіотичними
чинниками,
біорізноманіття,
радіологічні
визначення);
мисливської
фауни (видові, кількісні та просторові
характеристики);
6.
Держводагентство - якості вод водогосподарських
систем
міжгалузевого
та
сільськогосподарського
водопостачання; водних об’єктів за радіологічними показниками
на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення; на
транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до
міждержавних
угод
про
співробітництво
на
транскордонних водних об’єктах; зрошуваних та осушуваних
земель (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод,
ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів); підтоплення
сільських, селищних населених пунктів, прибережних зон
водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);
7.
Держгеокадастр - ґрунтів і ландшафтів (вміст ЗР, прояви
ерозійних та інших екзогенних процесів, просторове
забруднення
земель
об'єктами
промислового
і
сільськогосподарського виробництва); зрошуваних і осушених
земель (вторинне підтоплення і засолення тощо); берегових
ліній річок, морів, озер, водосховищ, лиманів, заток,
гідротехнічних споруд (динаміка змін, ушкодження земельних
ресурсів);
8.
Мінрегіон - питної води централізованих систем
водопостачання (вміст ЗР, обсяги споживання); стічних вод
міської каналізаційної мережі та очисних споруд (вміст ЗР,
обсяги надходження); зелених насаджень у містах і селищах
міського
типу
(ступінь
пошкодження
ентомошкідниками, фітозахворюваннями тощо);
9.
Держгеонадра
підземних
вод
(ресурси
та використання); ендогенних та екзогенних процесів (видові і
просторові характеристики, активність прояву); геофізичних
полів (фонові та аномальні визначення);геохімічного стану
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ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних
хімічних елементів і сполук).
Тобто загалом моніторинг здійснюють:
1) - 6 органів (міністерства, агентства, служби тощо)-моніторинг
ґрунтів;
2) 3 органи- моніторинг води;
3) 2 органи – моніторинг атмосферного повітря.
Але, як вже було вказано вище, досі не існує єдиного державного
органу (служби) яка б була відповідальна за збір та обробку даних
від усіх дев’яти суб’єктів, що призводить до того, що наразі
маємо великий масив даних щодо стану навколишнього
природного середовища, але ці дані не зберігаються на єдиному
порталі, не збираються за єдиною методологією, у встановлених
та закріплених на нормативному рівні форматах та не
оприлюднені у доступному та зрозумілому для громадян
вигляді.
Це ситуація, яка має місце у сфері моніторингу стану
навколишнього природного середовища. Кодексом цивільного
захисту України теж передбачено провадження моніторингу
надзвичайних ситуацій, тобто безперервного спостереження,
лабораторного та іншого контролю для оцінки стану захисту
населення і територій та небезпечних процесів, які можуть
призвести до загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а
також своєчасне виявлення тенденцій до їх зміни, тобто
моніторингу надзвичайних ситуацій та прогнозування
надзвичайних ситуацій (ст.43 Кодексу цивільного захисту
України). Державною службою з надзвичайних ситуацій було
розроблено проект Регламенту функціонування системи
моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних
ситуацій32. Відповідно до проекта також передбачалось, що
регламент буде працювати на підставі не лише Кодексу
цивільного захисту України, а й Порядку функціонування
системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій,
Регламент функціонування системи моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій.
Проект Наказу Державної служби з надзвичайних ситуацій України
32

https://undicz.dsns.gov.ua/files/2017/11/24/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB_1_%D1%80%D0
%B5%D0%B4_%D0%95_1.pdf
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що мав бути затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України. Наразі такої Постанови не прийнято. Із документів, на
підставі яких передбачалось функціонування Регламенту на цей
час чинними є Кодекс цивільного захисту України та
Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів33
Термінологія, що використовується у проекті Регламенту,
посилається на відповідні ДСТУ. Система моніторингу, яка
передбачена проектом Регламенту, передбачає моніторинг:
- потенційно небезпечних об’єктів,
- джерел надзвичайних ситуацій,
- довкілля,
- надзвичайних ситуацій, що відбулись,
- небезпечних природних явищ та процесів,
- пожеж в екосистемах,
- радіаційної небезпеки та хімічної небезпеки тощо.
Проект Регламенту, таким чином, встановлює правовий статус
суб’єктів моніторингу, їх права та обовїязки, а також містить опис
об’єктів усіх видів моніторингу, його структуру, процес його
здійснення та обґрунтовує необхідність попередження
надзвичайних ситуацій в рамках системи моніторингу як для їх
запобігання (зниження ризику виникнення), так і з метою
зменшення втрат і збитків від них (пом'якшення наслідків).
Згаданий проект Регламенту сформовано з розумінням цілей та
завдань державного моніторингу. За умови введення в дію цього
документу він міг би створити якісну нормативну основу для
моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій.
На цей час у сфері моніторингу надзвичайних ситуацій
запроваджено облік надзвичайних ситуацій34, порядок якого
Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.11.2003 р.
№425 Офіційний вісник України від 09.01.2004 — 2003 р., № 52, том 2, стор. 610
33

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1238-03
34Про

затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій. Постанова Кабінету Міністрів України від
09.10.2013 р. №738 Офіційний вісник України від 01.11.2013 — 2013 р., № 82, стор. 48

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
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затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №738 від
09.10.2013р. Проводиться щорічний аналіз надзвичайних
ситуацій, що виникли, та аналіз реагування на них. Такий аналіз
проводить кожен департамент ДСНС у межах своїх повноважень
та за відповідним напрямом роботи. Існуюча структура ДСНС не
передбачає окремого департаменту чи відділу, який би відповідав
за комплексний моніторинг, що передбачений ст.43 Кодексу
цивільного захисту України.
На виконання ст. ст. 361-365 Угоди про Асоціацію35 та додатку
XXX до неї Україна має привести національне законодавство з
питань захисту навколишнього природного середовища у
відповідність до законодавства ЄС та імплементувати у
національне законодавство відповідні норми.
Окрема увага приділена формуванню системи моніторингу
навколишнього середовища та доступ громадськості до
екологічної інформації.
Положення про державну систему моніторингу довкілля
передбачає, що система моніторингу - це відкрита інформаційна
система. Як було зазначено вище, наразі некоректно було б
стверджувати, що Україна має відкриту інформаційну систему.
Ті структурні елементи, які діють на цей час, по-перше, не
створюють єдиної системи, по-друге, - не відповідають вимогам
щодо інформаційності та відкритості.
Концепція щодо загальнодержавної автоматизованої системи
даних щодо стану довкілля була затверджена лише у 2018 році
Розпорядженням КМУ № 825-р36.
Відповідно до вищевказаного Розпорядження такою системою
була визначена загальнодержавна автоматизована система
35Угода

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ратифіковано Законом України Про ратифікацію
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Офіційний вісник України від 26.09.2014 — 2014 р., № 75, том 1, стор. 83

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. № 825-р Офіційний вісник України від 23.11.2018 —
2018 р., № 90, стор. 90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/825-2018-%D1%80
36
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Система
«Відкрите
довкілля» –
навіщо вона
потрібна?

“Відкрите довкілля”. Згідно Концепції створення такої системи
було передусім обумовлено:
відсутністю
загальнодержавної
природоохоронної
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів
державної влади та органів місцевого самоврядування для
виконання їх повноважень та акумуляції інформації у сфері
охорони НПС, в тому числі раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів;
- недостатньо чітким розподілом повноважень, низьким рівнем
координації дій та інституційної спроможності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у збиранні,
накопиченні та обміні екологічною інформацією, внаслідок
чого існують автономні та неуніфіковані за структурою
реєстри/бази
даних,
наявне
дублювання
функцій,
нераціональне використання коштів державного бюджету на
збирання та накопичення однотипної інформації про стан
навколишнього природного середовища;
- наявністю значної кількості несистематизованої та
непереведеної у цифровий формат екологічної інформації про
стан навколишнього природного середовища на паперових
носіях;
- необхідністю приведення нормативно-правових актів з питань
надання, збирання, звітності, експертного аналізу, накопичення,
обміну
та
розпоряджання
інформацією
про
стан
навколишнього природного середовища у відповідність з
європейськими вимогами;
відсутністю
комплексного
підходу
та
механізму
автоматизованої інтегральної оцінки даних про суб’єкт
господарювання, який використовує природні ресурси та
спричиняє вплив на навколишнє природне середовище;
- необхідністю впровадження ефективного превентивного
механізму запобігання та протидії корупції, зменшення впливу
корупціогенних ризиків і посилення громадського контролю за
діяльністю органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у сфері охорони навколишнього природного
середовища, в тому числі раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів.
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З метою вирішення вищевказаних проблем було розпочато
реформування системи моніторингу.
Система
моніторингу
довкілля – як її
покращити?

3.3. Реформування системи моніторингу відповідно до типу
природного ресурсу.
Моніторинг атмосферного повітря
Моніторинг атмосферного повітря здійснюється відповідно до
Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря37, що був прийнятий та затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 14.08.2019
року.
Згідно з інформацією з відкритих джерел Міністерства
енергетики
та
захисту
довкілля
Державною
гідрометеорологічною
службою
(МНС)
здійснюються
спостереження за забрудненням атмосферного повітря у 53
містах України на 162 стаціонарних, двох маршрутних постах
спостережень та двох станціях транскордонного переносу.
Програма обов'язкового моніторингу якості атмосферного
повітря включає сім забруднюючих речовин: пил, двоокис азоту
(NO2), двоокис сірки (SO2), оксид вуглецю, формальдегід
(H2CO), свинець та бенз(а)пірен. Деякі станції здійснюють
спостереження за додатковими забруднюючими речовинами.
Проводиться аналіз наявності забруднюючих речовин в опадах
та сніговому покрові. Інформація щодо стану повітря
потижневе, яка збирається цими датчиками зберігається на сайті
Міністерства енергетики та захисту довкілля у вигляді exel
таблиць38.
У Донецькій області на цей час функціонує сім пунктів (шість
стаціонарних та один мобільний) спостереження, що збирають
дані по 15 наступним забруднюючим речовинам: пил ТЧ10, пил
ТЧ2.5, концентрація CO, концентрація NOx, концентрація NO,

37

Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.Постанова
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. №827 Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., №
70, стор. 108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF
38 Стан атмосферного повітря. Офіційна сторінка Міністерства енергетики та захисту довкілля
https://menr.gov.ua/news/34709.html
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концентрація NO2, концентрація SO2, концентрація O3, фенол,
формальдегід, бензол, этилбензол, толуол, орто-ксилол та метаксилол. Інформація з цих пунктів обробляється та
оприлюднюється на сайті Департаменту екології та природних
ресурсів Донецької обласної державної адміністрації39.
Моніторинг водних ресурсів. На цей час найбільш успішним
є розпочате реформування системи моніторингу водних
ресурсів (зокрема поверхневих вод). У вересні 2018 року
Постановою Кабінету Міністрів України № 758 був
затверджений Порядок здійснення державного моніторингу
вод»40 (надалі-Порядок), що встановлює засади моніторингу
поверхневих та підземних вод.
Однак Програма державного моніторингу вод, наявність якої
передбачено цим Порядком наразі не прийнята. Можливо це
пов’язано з тим, що відповідно до Порядку ведення
діагностичного моніторингу поверхневих та підземних вод є
умовою для розроблення програми державного моніторингу
вод, однако наразі ведеться лише плановий моніторинг
поверхневих вод, а планового системного моніторингу
підземних вод не ведеться.
У якості пілотного проекту моніторинг поверхневих вод почали
реалізовувати декілька басейних управлінь. Моніторинг
проводиться у відповідності до європейських стандартів
моніторингу поверхневих вод з використанням сучасних
приладів та із відображенням інформації щодо існуючих
показників у режимі реального часу в системі «Відкрите
довкілля»41. Ця система була визначена як така, що відповідно до
Розпорядження КМУ №825-р від 07.11.2018 року. Ця система
була визначена як едина загальнодержавна автоматизована
система метою якої є управління екологічною інформацією у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
39

Автоматизована система моніторингу довкілля у Донецькій області. Офіційна сторінка Департаменту
екології і природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.
http://ecology.donoda.gov.ua/avtomatizovana-sistema-monitoringu-dovkillya-u-doneckij-oblasti/
40 Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод. Постанова Кабінету Міністрів України від
19 вересня 2018 р. № 758 Офіційний вісник України від 05.10.2018 — 2018 р., № 76, стор. 84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF
41Модуль Водні ресурси системи Відкрите довкілля
http://openenvironment.org.ua/water/
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зокрема раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів відповідно до європейських стандартів і
вимог для забезпечення дотримання екологічних прав громадян
і забезпечення надання вільного доступу до екологічної
інформації про стан навколишнього природного середовища,
та розрахунку екологічних ризиків/загроз для безпечної
життєдіяльності.
Моніторинг підземних вод. За інформацією Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління та
імплементуючої організації «OpenAccess Environment», яка
відповідала за впровадження системи «Відкрите довкілля»,
інформації з об’єктів, ведеться пооб’єктовий моніторинг стану
підземних вод, (шкідливих викидів та рівня вод), але станом на
листопад 2019 року системний моніторинг підземних вод з
поданням інформації до вищевказаної системи – не розпочато.
Відповідно до Порядку передбачено 2 типи моніторингу
поверхневих та підземних вод- діагностичний та операційний.
Для підземних вод діагностичний моніторинг здійснюється
протягом перших двох років здійснення державного
моніторингу вод або більше (у разі потреби), а операційний щороку в період між роками здійснення діагностичного
моніторингу.
Моніторинг надр.
Кодексом про надра встановлені загальні вимоги та
повноваження у сфері контролю за веденням робіт по
геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною
(розділ VII Кодексу)42, однак не встановлені вимоги щодо
обов’язкового моніторингу стану надр. Єдиним документом,
який на цей час предметно регулює питання державного
контролю за господарською діяльністю у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр є Постанова
Кабінету міністрів України «Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)
42Кодекс

України про надра. Закон України від 27.07.1994 № 132/94-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1994, № 36, ст.340

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#n408
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Державною службою геології та надр43. Моніторинг стану надр
відбувається пооб’єктно, інформація щодо включення
результатів цього моніторингу до єдиної державної системи
моніторингу відсутня. З урахуванням того, що надра разом з
атмосферним повітрям та водами складають цілісну систему,
виключення з єдиної системи даних моніторингу цього
компонента може негативно відобразитись на релевантності
даних цієї системи вцілому.
Як було вказано вище, ще на початку 2020 року розробники
Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики на період до 2030 року” зазначали, що
існуючий стан державної системи моніторингу навколишнього
природного середовища є незадовільним та таким, що не
відповідає сучасним європейським стандартам (Існуючі
проблеми та сучасний стан довкілля в Україні)44.
Загальнодержавна автоматизована система “Відкрите довкілля”
не може виконувати покладених на неї функцій. Тож з одного
боку маючи позитивні зміни у законодавчому полі, все ще
констатуємо низку проблем під час практичної реалізації
державного
моніторингу
навколишнього
природного
середовища.
З метою підвищення розуміння рикизків потенційних
негативних наслідків для довкілля та життя населення
розроблено і прийнято Закон України « Про оцінку впливу на
довкілля» , яким встановлено вимоги щодо оцінки впливу на
довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності
людей та їхнього здоров’я, ґрунту, повітря, води, клімату,
ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних
пам’яток та інших матеріальних об’єктів від планової
господарської діяльності (перелік видів діяльності міститься у
ст.3 цього Закону) що включає будівництво, реконструкцію
об’єктів та інше втручання у природне середовище. Також, у
лютому 2020 року до Верхової ради було подано законопроект
43Про

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у
сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр.Постанова Кабінету
Міністрів України від 31.10.2018 р. №913 Офіційний вісник України від 20.11.2018 — 2018 р., № 89, стор. 30

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2018-%D0%BF

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон України
від 28.02.2019 р. № 2697 Офіційний вісник України від 12.04.2019 — 2019 р., № 28, стор. 29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
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№3091 «Про державний екологічний контроль», метою якого є
формування єдиної системи державного контролю за
дотриманням органами влади, суб’єктами підприємницької
діяльності та фізичними особами природоохоронного
законодавства та передбачено механізми притягнення останніх
до відповідальності у разі його порушення. Однією з важливих
новел цього законопроекту є створення загальнодержавної
інтегрованої автоматизованої системи «Екологічний контроль»,
метою якої є збір, накопичення та систематизація інформації
про заходи державного екологічного контролю. Наявність такої
системи дозволить забезпечити прозорості діяльності органів
державного екологічного контролю, покращити координацію
роботи органів державного екологічного контролю забезпечити
інформування громадськості про заходи державного
екологічного контролю, що в свою чергу підвищить можливості
участі громадськості у контролі за станом навколишнього
природного середовища. І хоча зазначений законопроект має
низку неузгодженостей та норм, які необхідно доопрацювати,
вцілому наявність такого законопроекту та його зміст є важливим
кроком у підвищенні якості контролю держави та громадськості
та у разі його прийняття може суттєво підсилити систему та
зробити її більш ефективною. У разі початку роботи единої
загальнодержавної системи моніторингу навколишнього
природного середовища, з урахуванням усіх необхідних змін до
неї та поєднання цих двох систем, Україна зможе не лише
здійснювати ефективний контроль за станом навколишнього
природного середовища, а й обмінюватись даними з іншими
країнами з метою зменшення ризиків виникнення
транскордонних надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру.
Рекомендації
до розділу №3:

Для досягнення цього результату, окрім вдосконалення
державної системи моніторингу для підвищення рівня розуміння
ризиків надзвичайних ситуацій та прогнозування реагування на
них рекомендовано наступне:
1.
Забезпечити функціонування єдиної державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища на базі
Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Для чого:
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-затвердити на законодавчому рівні єдину методологію збору,
обробки та експорту даних постів спостереження до
національної системи моніторингу навколишнього природного
середовища;
- автоматизувати збір, обробку, аналіз та зберігання екологічної
інформації про стан навколишнього природного середовища;
- включити до загальнодержавної системи моніторингу
навколишнього природного середовища дані результатів
виробничого контролю складу та властивостей стічних вод для
моніторингу їх впливу на стан поверхневих вод;
-додати до переліку даних, що збираються до державної системи
моніторингу, дані щодо рівня підняття ґрунтових та шахтних вод
і наявності у цих водах небезпечних речовин (сполук?).
2. Реалізувати в повному обсязі регіональні цільові програм
моніторингу довкілля з та створення умов для об’єднання
регіональних систем моніторингу з загальнодержавною
системою.
3. У разі впровадження інтегрованої автоматизованої системи
«Екологічний контроль»-забезпечення обміну даними між
єдиною державною системою моніторингу довкілля та
системою «Екологічний контроль».
4.Підвищити роль громадськості у контролі за станом довкілля
за рахунок забезпечення доступу до даних регіональних та
загальнодержавної системи моніторингу довкілля, що викладені
на загальнодержавному ресурсі в мережі інтернет у доступному
вигляді.
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РОЗДІЛ 4. Організаційно-правова
надзвичайних ситуацій

основа

управління

ризиками

Усі роки незалежності Україна розвивалась, надаючи перевагу
економічними чинникам перед іншими, у тому числі екологічними.
Головним питанням у розбудові державної політики завжди було питання
економічної доцільності розвитку того чи іншого напрямку.
Питанням екології, дотримання природоохоронного законодавства
великими
підприємствами
та
забезпеченню
невідворотності
відповідальності за порушення природоохоронного законодавства
держава приділяла увагу за залишковим принципом. Зараз перед
Україною стоїть складна задача по розбудові екологічно орієнтованого
плану державного розвитку, посилення ролі екологічної політики у всіх
сферах діяльності.
Сьогодні на порядку денному стоїть перехід до екосистемного підходу,
інтегрованого екологічного управління на підприємствах, сприяння
запровадженню міжнародних стандартів при розробці вимог
провадження господарської діяльності як для тих підприємств, що вже
функціонують, так і для нових учасників господарських відносин.
Відповідно до Стратегії державної екологічної політики на період до 2030
року45 для впровадження цілісної системи управління ризиками
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру необхідно
розпочати більш активне впровадження нових, екологічно орієнтованих
технологій, обов’язкове врахування екологічної складової під час
розроблення та затвердження документів державного планування,
регіонального та місцевого розвитку (отметить, что уже сделано) та у
процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка
може мати значний вплив на довкілля. Екологічний облік підприємств в
свою чергу зможе забезпечити всю систему управління ризиками
актуальною інформацією про діяльність підприємств не лише з
урахуванням економічної доцільності, а й екологічної ефективності.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон
України від 28.02.2019 № 2697-VIII Офіційний вісник України від 12.04.2019 — 2019 р., № 28, стор. 29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
45

Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

38

Таке державне планування та регулювання впровадження господарської
діяльності дасть змогу запобігти або зменшити негативний вплив від
провадження господарської діяльності на навколишнє природне
середовище та встановить відповідність запланованої чи здійснюваної
діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, раціональне використання і відтворення
природних ресурсів та підвищить стан забезпечення екологічної безпеки
країни.
Існуюча система управління ризиками надзвичайних ситуацій не є
системою управління ризиками у міжнародному розумінні управління
ризиками, а скоріш є системою запобігання надзвичайним ситуаціям та
складається з декількох елементів цивільного захисту. Ці елементи
закріплені у Кодексі цивільного захисту України та ще декількох
нормативних актах, переважно у сфері контролю держави за
підприємствами, які становлять потенційну небезпеку завдяки
використанню небезпечних речовин або способу ведення господарської
діяльності, який потенційно становить ризики виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного характеру.
Відповідно до Кодексу Цивільного захисту України система запобігання
складається з:
-моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій;
- державної стандартизації у сфері цивільного захисту;
- експертизи у сфері цивільного захисту;
-оцінки відповідності у сфері цивільного захисту;
- державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту;
-страхування.
Моніторинг та прогнозування надзвичайних ситуацій, який передбачений
ст. 43 Кодексу цивільного захисту наразі не складає єдиної системи. Наразі
усіма підрозділами системи державної служби з надзвичайних ситуацій
України здійснюється збір даних щодо надзвичайних ситуацій, робиться
огляд статистики за місяць, квартал та рік, щомісяця публікуються
тенденції (прогноз) характерних НС та раз на рік робиться аналітичний
огляд про техногенну та природну безпеку.
Державна стандартизація у сфері цивільного захисту полягає у
формуванні державної політики щодо безпеки продукції (робіт, послуг),
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матеріалів для здоров’я населення і навколишнього природного
середовища, єдності принципів вимірювання та безпеки функціонування
суб’єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення
надзвичайних ситуацій. Що стосується саме системи управління
ризиками, то наразі Україна має затворджений стандарт ДСТУ ІЕС/ISO
31010:2013). Згідно з цим стандартом, структура управління ризиками
схематично може бути представлена в такому вигляді:
Структура
управління
ризиками
відповідно
до
стандарту
ДСТУ
IEC/ISO
31010:2013

Дослідження впливу цих стандартів на відповідні вимоги щодо
будівництва (ДБН) та виробничих процесів потребує окремого великого
дослідження і виходить за межі тематики даного Звіту.
Як елемент системи запобігання виникнення НС Кодекс цивільного
захисту передбачає обов’язковість проведення експертизи проектів
містобудівної документації в частині додержання вимог законодавства з
питань техногенної та пожежної безпеки та проектів будівництва в частині
додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної,
пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та
необхідної довговічності.
Державний нагляд у сфері цивільного захисту є одним з найбільш
розвинених на цей час елементів системи запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій. Державний нагляд (контроль) з питань
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цивільного захисту за додержанням та виконанням вимог законодавства у
сферах техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, за
діяльністю аварійно-рятувальних служб, а також у сфері промислової
безпеки та гірничого нагляду та поводження з радіоактивними відходами.
Державний нагляд відбувається на засадах, передбачених Законом України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»46.
Страхування у сфері цивільного захисту полягає у захисті майнових
інтересів суб’єктів господарювання і громадян від шкоди, яка може бути
заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або
проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та страховому відшкодуванні суб’єктами господарювання, у
користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути
заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним
особам внаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому
об’єкті. Щодо цього елементу запобігання ризикам надзвичайних ситуацій
у сфері цивільного захисту ведеться багато суперечок. Існуюча система
страхування, а особливо система відшкодування суб’єктами
господарювання шкоди, яка може бути заподіяна об’єктами підвищеної
небезпеки, які знаходяться у їх власності або користуванні не відповідає
цілям страхування, а існуюча процедура доведення факту шкоди, її
розрахунок та розмір виплат, які передбачені чинним законодавством
позбавляють сенсу як страхування так і процес притягнення до
відповідальності суб’єктів господарювання, які таку шкоду заподіяли.
Але описані елементи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій не
можна вважати повноцінною системою управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Тому у
цьому розділі буде розглянута Концепція управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та ті нормативні акти і проекти нормативних актів, які у
майбутньому мають сформувати цілісну державну систему управління
ризиками.
Пріоритетний напрямок №2 Сендайської рамкової програми передбачає
вдосконалення огранізаційної-правових рамок управління ризиками лих.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України від
05.04.2007 № 877-V Офіційний вісник України від 25.06.2007 — 2007 р., № 44, стор. 12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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Для досягнення мети по цьому напрямку передбачається посилення
діяльності як держави у частині вдосконалення існуючого законодавства,
так і активного залучення усіх зацікавлених сторін, що має сприяти
розвитку співробітництва та партнерської взаємодії між представниками
влади, громадськості, бізнесу та іншими інституціями в процесі розробки
та реалізації актів, що направлені на зниження ризику лих та забезпечення
сталого розвитку. Україна розпочала рух у напрямку формування
організаційно-правових рамок управління ризиками.
Не в останню чергу цей процес прискорився завдяки підписанню
Україною Угоди про асоціацію. Наразі ми спостерігаємо позитивні зміни
у формуванні системи управління ризиками надзвичайних ситуацій.
Деякі практичні проблеми створення ефективної системи
управління ризиками:
Недосконалість
моніторингового
компоненту

Найбільші зусилля сьогодні докладаються в напрямку створення
моніторингового блоку системи управління ризиками, і в той же час цей
блок є наразі найбільш проблемним. Справа в тому, що станом на жовтень
2019 року система «Відкрите Довкілля» функціонувала та поступово
наповнювалась даними (на час підготовки цього Звіту найбільш
заповненим є розділ щодо стану поверхневих вод), але в тестовому
режимі. Адмініструванням системи займався не профільний орган, а
розробник, наповнення даних відбувалось поки на це виділялись кошти
донорських організацій та з закінченням проекту та, відповідно,
фінансування. Наприкінці осені 2019 року система перестала
наповнюватись даними з усієї країни.
Для функціонування системи вона має бути офіційно передана
відповідальному органу влади, що відповідає за державну політику у сфері
екологічного моніторингу, забезпечена належними технічними ресурсами
та спеціалістами, які будуть цю систему обслуговувати
Станом на лютий 2020 року «Відкрите довкілля» фактично не працює. Це
пов’язано з двома чинниками:
•

Припиненнями фінансування проекту;

•

Відсутністю рішення щодо державного органа, якому б розробники
передали для подальшого вдосконалення, експлуатації та
обслуговування розроблену систему «Відкрите довкілля».
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Як наслідок, усі системи, які було заплановано розробити та у подальшому
пов’язати з цією з метою створення єдиного інформаційного порталу з
питань НС та екологічної безпеки країни, наразі не запущені, а ті, що вже
були на стадії розробки – так і залишаються на стадії розробки.
Концепція щодо загальнодержавної автоматизованої системи даних щодо
стану довкілля передбачає низку заходів для формування цілісної системи
державного моніторингу навколишнього середовища. Однак ці плани не
в повній мірі знайшли своє відображення в законодавстві. Наприклад,
передбачена Положенням система моніторингу не передбачає
моніторингу стану надр. З урахуванням того, що Донецька та Луганська
область займають друге та третє місце по Україні за обсягами видобутку
корисних копалин, а переважна більшість шахтарських селищ та міст
розташовані над шахтними виробками, це є суттєвим недопрацюванням.
Це може негативно вплинути як на якість та комплексність моніторингу
довкілля, так і на ефективність системи управління ризиками, основою
якої є дані державної системи моніторингу навколишнього середовища.
За відсутності доступу до результатів моніторингу за такими
компонентами, як підземні води та надра, неможливо скласти цілісну та
реалістичну картину стану навколишнього природного середовища у
регіоні. На цей час в Донецькій та Луганській областях (відсоток
затоплених шахт) на непідконтрольній Україні території впливає на
шахти (перелік) на підконтрольній. За умов відсутності вирішення
проблем підтоплення та недотримання безпечної глибини рівня вод за
досить незначний проміжок часу на території Донецької та Луганської
областей можна буде спостерігати просідання доволі значних дільниць
території, втратою підземних вод як джерела питної води та забруднення
поверхневих вод, які на цей час є основними джерелами води у вказаних
регіонах.
Однією з нагальних проблем запропонованої системи управління
ризиками (в тому числі й моніторингового блоку) залишається проблема
неузгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного
забезпечення, відсутності єдиної організаційно-методичної системи та
розрізненість та невпорядкованість діючих нормативних актів, які
регулюють питання моніторингу. Приміром, «Положення про державну
систему моніторингу довкілля», як і інші нормативні акти, які б мали
регулювати питання здійснення моніторингу НПС, не містять
методичних вказівок щодо формату подачі даних, термінів та інших умов
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надання даних хоч і містить перелік напрямків, за якими відповідні
державні органи, агенції та установи мають здійснювати моніторинг, хоча
п. 11 Положення про державну систему моніторингу довкілля передбачає,
що моніторинг як такий має ґрунтуватися на використанні існуючих
організаційних структур суб'єктів моніторингу і функціонувати на основі
єдиного
нормативного,
організаційного,
методологічного
і
метрологічного забезпечення, об'єднання складових частин та
уніфікованих компонентів цієї системи. Можливо, варто ставити питання
про розробку окремого документу, який містив би єдині вимоги щодо
методології збору даних, ГДК, форматів даних, обробки подання даних, а
також встановлював механізми інтеграції моніторингового компоненту з
іншими компонентами системи управління ризиками. Таким чином,
можливо було б вирішити питання координації в контексті управління
ризиками, процедур прийняття рішень, оцінки та обробляння ризиків
тощо.

Недостатня
інтегрованість
приватного
сектору в
систему
управління
ризиками.

Окрім неузгодженості нормативно-правового та організаційнометодичного забезпечення, для створення ефективної системи управління
ризиками критично важливою є інтеграція приватного сектору до системи
управління ризиками. Наразі приватний сектор (підприємства та
організації) не можна вважати повноцінно інтегрованими в процес
управління ризиками. Приміром, суттєвою проблемою є відсутність
постійного обміну інформацією між приватним та публічним секторами,
ефективної координації, контролю за наданням даних підприємствами та
пропорційної відповідальності за ненадання інформації чи надання
недостовірної інформації. Але зараз ми спостерігаємо поступове
включення приватного сектору та підсилення ролі громадськості в
контролі системи управління ризиками ще на стадії планування. Зокрема,
в березні 2018 року був прийнятий Закон України «Про стратегічну
екологічну оцінку»47, що схожий за змістом, процедурами та вимогами до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», за виключенням того,
що Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» направлений на
інтегрування екологічних вимог під час розроблення та
затвердження документів державного планування, тобто сфера дії
цього закону ширша та має інше коло суб’єктів реалізації цього закону.
Відповідно до п.7 ст. 1 цього Закону стратегічна екологічна оцінка - це
процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання

47Про

стратегічну екологічну оцінку. Закон України від 20.03.2018 №2354 Офіційний вісник України від
24.04.2018 — 2018 р., № 32, стор. 9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19
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документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із
запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних
наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,
складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення
громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних
консультацій), врахування у документі державного планування звіту про
стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та
консультацій та інформування про затвердження документа державного
планування.
Передбачається, що стратегічна екологічна оцінка має проводитись для
усіх документів державного планування у сферах: сільського господарства,
лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості,
транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів,
охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або
землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів
діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на
довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для
територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі
(далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються
створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, тобто охоплює основні сфери, які впливають на стан довкілля та
як наслідок можуть впливати на стан здоров’я населення.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має містити інформацію щодо:
- поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, прогнозні
зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде
затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень);
- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень);
- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень);
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- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під
час підготовки документа державного планування;
- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.
Отримання та оприлюднення такої інформації дозволить краще розуміти
ризик НС у всіх його вимірах, у тому числі вразливість та потенціал
громади до ризиків, що можуть виникнути внаслідок реалізації документу
державного планування, розуміти характеристики потенційних ризиків.
Наявність такої інформації дозволить краще систематизувати та
оцінювати ризики настання надзвичайних ситуацій і, як наслідок,
розробити заходи з запобігання НС, управління ризиками їх виникнення
та зміцнення здатності систем протистояти різним типам ризиків
(зміцнення резилентності).
Також Законом передбачене зобов’язання щодо проведення оцінки
впливу на навколишнє середовище та стратегічної екологічної оцінки та
подальшого післяпроектного моніторингу оцінки впливу на навколишнє
природне середовище, що має на меті виявлення будь-яких розбіжностей
і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та моніторингу наслідків
виконання документів державного планування.
Існуюча система притягнення до відповідальності потребує змін. Статтею
68 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища»48 передбачено, що порушення законодавства України про
охорону навколишнього природного середовища тягне за собою
установлену цим Законом та іншим законодавством України
дисциплінарну, адміністративну, цивільну й кримінальну відповідальність.
48Про

охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Відомості
Верховної Ради України від 08.10.1991 — 1991 р., № 41, стаття 546
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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Притягнення
до
відповідальнос
ті
забруднювачів

Існуючі норми Цивільного кодексу України, Кодексу про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України та існуюча система
розслідування та притягнення до відповідальності за такі злочини з одного
боку настільки громіздкі, що фактично виключають можливість швидкого
притягнення до відповідальності забруднювача або іншого порушника
наприклад за перевищення гранично допустимих норм викидів чи
надання неправдивих даних до загальної системи моніторингу, з іншогоіснуюча система накладання адміністративного стягнення у вигляді
штрафу за відмову у наданні екологічної інформації або надання такої
інформації не в повному обсязі можливе лише за запитом та лише у
вигляді штрафу у розмірі накладення штрафу на службових та посадових
осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Оскільки передбачений розмір штрафу не є суттєвим та не створює
довготривалих наслідків для порушників, як наслідок це може вплинути як
на наявність (заповнення) інформації, так і на її якість.
Крім того, за результатами проведених на місцевому рівні зустрічей з
Департаментами екології Донецької та Луганської областей були отримані
пропозиції змін до існуючого Положення про державну систему
моніторингу довкілля щодо включення до Положення посилань на норми
закону, які б передбачали відповідальність забруднювачів на підставі
вимірів, проведених регіональними центрами моніторингу. В іншому
випадку система моніторингу буде нести лише дослідницьку функцію.

Кадрові
проблеми

Зі слів розробників системи “Відкрите довкілля”, технічних спеціалістів та
представників органів влади, що реалізують державну політику у сфері
захисту НПС, не менш важливими для системи управління ризиками є
фактор кадрів. Як існуюча система, так і ті, які знаходяться у процесі
розробки, не передбачають виділення окремих кадрових спеціалістів
(навіть штатних одиниць) по роботі з даними, включаючи навички
обробки, аналізу та подання даних в узгодженому на нормативному рівні
форматі. Тому при розробці та реалізації державної політики у сфері
моніторингу довкілля слід передбачити пыдготовку та фінансування
персоналу, який би відповідав за збір, обробку, аналіз та передачу даних
до єдиного геопорталу, що має функціонувати на базі профільного
міністерства, служби або як складова частина державної бази відкритих
даних https://data.gov.ua/
Існуючу систему управління ризиками поки що не можна назвати
створеною, вона досі не відповідає вимогам Угоди про асоціацію між
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Україною та ЄС та принципам міжнародних програм у сфері зменшення
ризиків, зокрема Сендайської рамкової програми. Діюче законодавство
України з цих питань потребує розвитку, систематизації та доповнення
новими нормативними актами. Метою прийняття таких актів має стати
формування:
- ефективної системи збору, обробки та оприлюднення інформації;
- впровадження єдиної методологічної та організаційної основи
управління ризиками;
- створення ефективних механізмів координації між приватним та
публічним секторами.
Згідно з звітом, який було підготовлено у рамках надання послуги з
наукових досліджень та консультації у сфері екологічних наук для
оцінювання техногенних екологічних ризиків на підконтрольній Україні
території Донецької та Луганської області д.т.н., доц. Єрмаковим В.М. та
к.т.н., доц. Луньовою О.В, до найбільш екологічно небезпечних
виробництв, розташованих в Донецькій та Луганській областях
відносяться вугільні підприємства, коксохімічні та металургійні заводи,
електростанції і підприємства хімічної галузі. Екологічну небезпеку
становлять також розташовані на територіях підприємств хвостосховища,
золо- та шламонакопичувачі, відстійники рідких промислових відходів,
місця зберігання промислових відходів такі як шлакові відвали, терикони,
склади сировини тощо. Будь-яка програма, стратегія та концепція, що
розробляються на державному чи регіональному рівні перш за все мають
враховувати не лише факт наявності великої кількості цих об’єктів на
територіях Донецької та Луганської областей, а й їх існуючий та
прогнозований стан. Розуміння реального стану цих об’єктів є
необхідністю. Враховуючи їх мсцезнаходиження, ці об’єкти відносяться
до об’єктів, що створюють ризики транскордонних наздвичайних
ситуацій.
Особливістю зазначених регіонів є не лише висока концентрація на
територіях Донецької та Луганської областей об’єктів, що відносяться до
найбільш екологічно небезпечних та завдають великої, іноді незворотньої
шкоди навколишньому природному середовищу , а й розташування
частини таких об’єктів на непідконтрольній уряду України теріторії
областей. Особливістю об’єктів вугледобувної промисловості є їх
пов’язаність між собою. Шахти, що розташовані на непідконтрольній
території, безпосередньо впливають на стан шахт, розташовани на
підконтрольній території, але на цей час отримання точної інформації
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щодо реального стану об’єктів, розташованих на непідконтрольній
території практично неможливо. Як зазначають у своєму звіті д.т.н., доц.
Єрмаков В.М. та к.т.н., доц. Луньова О.В, навіть з застосуванням сучасних
методів отримання інформації щодо стану шахт не вбачається можливим
самостійно, без залучення міжнародної підтримки та інформації з
непідконтрольної території, здійснювати ефективний контроль за
об’єктами вугледобувної промисловості, що розташовані на
непідконтрольній території. Що ж стосується стану об’єктів, що
розташовані на підконтрольних уряду України територіях Донецької та
Луганської областе, то з урахуванням специфіки цих об’єктів, для
мінімізації ризикив надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що
можуть виникати у зв’язку неконтрольованим затопленням шахт,
просіданням ґрунтів, виходом метану на поверхню та забруднення
ґрунтових та поверхневих вод рекомендовано розглянути можливість
залучення міжнародної допомоги. Ця допомога має складатись з комлпесу
заходів, що включають в себе:
• залучення міжнародної допомоги (міжнародні організації та технічні
консультанти), що включає в себе залучення міжнародних організацій
до переговорного процесу у Мінську з метою інформування про
існуючі ризики та досягнення домовленостей щодо спільного
контролю над екологічним станом об’єктів вугільної промисловості
(шахт, хвостосховищ)
• залучення технічних консультантів з країн, що вже мають досвід
безпечного консервуванння об’єктів вугільної промисловості. Зокрема
це можуть бути спеціалісти Наукового інституту DMT та вугільного
концерну RAG (Німеччина).

Загальні
рекомендаці
ї до розділу
№4

Тож з метою поліпшення ситуації у сфері розбудови системи управління
ризиками надзвичайних ситуацій рекомендовано:
- внесення змін до чинного законодавства України з метою мінімізації
ризиків на державному рівні та формування системи управління ризиками
виникнення катастроф. Для цього, відповідно до практик країн ЄС,
рекомендовано імплементувати низку нормативних актів, що регулюють
питання управління об’єктам критичної інфраструктури, включаючи:
- Закон України «Про критичну інфраструктуру та її захист». Необхідність
розробки та прийняття такого закону зазначена в Концепції створення
державної системи захисту критичної інфраструктури. Відповідно до
Концепції Цим законом має бути визначена структура та процедура
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створення загальнодержавної системи захисту критичної інфраструктури,
встановлено єдинй огран, що має відповідати за координацію діяльності
із захисту критичної інфораструктури та визначені повноваження органів
виконавчої влади та інших органів у цій сфері та встановлені права,
обов’язки та відповідальність власників і операторів об’єктів критичної
інфраструктури;
- закріплення на законодавчому рівні критеріїв віднесення об’єктів
інфраструктури до критичної інфраструктури, порядок їх паспортизації та
категоризації;
- запровадження державно-приватного партнерства у сфері захисту
критичної інфраструктури;
- схвалення Концепції створення Національної платформи управління
ризиками катастроф;
- затвердження Національного плану захисту та забезпечення стійкості
критичної інфраструктури;
- створення Національної платформи управління ризиками катастроф.
Реалізація вищезазначених заходів дозволить підвищити готовність
системи цивільного захисту та управління ризиками всередині держави,
спростить взаємодію з іншими державами та міжнародними
організаціями, що опікуютьтся питаннями зменшення ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій та підсилити державну систему
запобігання надзвичайним ситуаціям у тому числі танскордонного
характеру.
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РОЗДІЛ 5. Інвестиції в заходи зі зниження ризику надзвичайних ситуацій з
метою підсилення потенціалу стійкості
Інвестування в резилентність (в розумінні СРП) означає широку низку
заходів в різних галузях економіки, спрямованих на підсилення здатності
системи впоратись з відхиленнями, зберігаючи базові функції та
структуру. Такі заходи передбачають не лише інвестування в фінансовоекономічному сенсі, а скоріше напрямки докладання зусиль (політичних,
управлінських тощо), підходи і принципи, реалізація яких дозволить
підсилити спроможність систем до спротиву надзвичайним ситуаціям і
при цьому зберегти свою функціональність.
Ще 22.01.2014 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України №37-р
було затверджено Концепцію управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру49, у 2015
році до цієї Концепції було затверджено План заходів з її реалізації.
Станом на початок 2020 року вже розроблено та затверджено низку
нормативних актів та проектів нормативних актів, які мають сформувати
систему управління ризиками у відповідності до міжнародних стандартів
у сфері управління ризиками та відповідно до вимог законодавства ЄС.
Слід констатувати, що процес відбувається з деяким запізненням від
визначених Планом строків. На це впливають як політичні фактори
(обрання Президенту України, заміни Кабінету Міністрів України,
формування нового Кабінету в умовах реформування деяких профільних
міністерств, обрання нового складу Верховної Ради України та т.і.), які
уповільнюють процеси як розробки так і затвердження на рівні
нормативних актів великої кількості норм та стандартів, так і фінансові –
деякі заходи та комплекси заходів, що передбачені Концепцією та
Планом заходів до неї потребують фінансування, яке не закладено на
відповідний бюджетний рік. Але факт наявності Концепції та початок
розробки нормативних актів, що передбачені Концепцією та Планом
заходів до неї, дає надію на те, що за деякий час в Україні буде здійснено
низку заходів щодо підсилення резилентності систем та запроваджено
повноцінну систему управління ризиками надзвичайних ситуацій, яка
49Про

схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 37-р Офіційний вісник
України від 07.02.2014 — 2014 р., № 10, стор. 108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80
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буде відповідати умовам Сендайської рамкової програми, міжнародним
стандартам у цій сфері та Директивам ЄС.
Розробка та прийняття Концепції управління ризиками надзвичайних
ситуацій була обумовлена необхідністю впровадження засад управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (далі - ризики) та
наявністю небезпечних чинників техногенного та природного характеру,
зокрема:
- значної кількості потенційно небезпечних об’єктів на території країни;
- високого рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного
характеру, зумовленого глобальними та регіональними змінами клімату,
зростанням сейсмічної активності тощо, а також інтенсифікацією впливу
техногенної діяльності людини на навколишнє природне середовище;
- високого рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного характеру, зумовленого критичним ступенем зношеності
(60-80 відсотків) основних виробничих фондів у галузях промисловості
та агропромисловому комплексі.
На сьогодні механізми управління ризиками, спрямовані на зменшення їх
значень, не набули широкого практичного застосування. Так, кількісна
оцінка ризиків використовується лише в окремих областях, а саме під час
аналізу безпеки атомних електричних станцій, декларування безпеки
об’єктів підвищеної небезпеки. Разом з тим недосконалі нормативноправові, організаційні та технічні методи управління ризиками не дають
змоги сьогодні досягти рівнів ризиків, що відповідають рівням
економічно розвинутих держав.
Концепцією передбачено, що для досягнення мети необхідно здійснити
низку заходів, передбачених Планом заходів до неї, зокрема:
1.Розробити і прийняти національні стандарти у сфері управління
ризиками, які відповідають міжнародним стандартам у зазначеній сфері
(не розроблено, окрім перекладу та затвердження Наказом
Мінекономрозвитку № 1469 від 11.12.2013р ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013
«Керування ризиками. Методи загального оцінювання ризику»).
2. Розробити положення про організацію управління ризиками (проект
Положення наразі розроблено, але не затверджено та не введено в дію).
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3. Розробити галузеві нормативні документи щодо застосування ризикорієнтованих підходів під час провадження діяльності з питань
регулювання безпеки у галузі виробництва (не розроблено).
4. Розробити методики проведення оцінки ризиків та карти ризиків за
окремими видами надзвичайних ситуацій (розроблено частково). На цей
час розроблено дві методики – Методика розроблення карт загроз і
ризиків затоплення та Методику розрахунку можливих ризиків від
затоплення.
5. Розробка рекомендацій щодо застосування методів, стандартів і
програм визначення ризиків.
6. Визначення прийнятних рівнів ризику, діапазони високого, середнього
і низького рівня ризиків у галузях виробництва та алгоритми їх
зменшення до рівнів, що використовуються в економічно розвинутих
державах та зазначені у Концепції управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Станом
на листопад 2019 року у нормативній базі міститься лише один документ
по даному напрямку - Наказ Міністерства внутрішніх справ № 154 від
28.02.2018 р «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за
вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних
вуглеводнів в атмосферному повітрі»50, який містить верхні та нижні межі
норми вмісту вищевказаних речовин в атмосферному повітрі.
7. Розробка комплексу економічних механізмів державного регулювання
у сфері управління ризиками, у тому числі таких, що передбачатимуть
впровадження системи обов’язкового страхування ризиків. З урахуванням
відсутності усіх вищевказаних компонентів системи управління ризиками
створення ані системи страхування, ані механізмів державного
регулювання в цій сфері неможливо. Причиною цього є те, що навіть за
умов створення рамкових нормативних актів з питань державного
регулювання, але відсутності стандартів, методів та методик оцінки
регулювання система управління ризиками не буде працювати. В свою
чергу, без створення системи контролю та притягнення до пропорційної
відповідальності за ненадання інформації чи надання недостовірної
інформації навіть сформована належним чином система не буде
функціонувати.
50Про

затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних
ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі. Наказ Міністерва внутрішніх справ України від 28.02.2018 №
154 Офіційний вісник Україн від 04.05.2018 — 2018 р., № 35, стор. 172
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0351-18
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Крім того, відповідно до Концепції, основою управління ризиками
мають стати економічні механізми, запроваджені з метою утворення
економічного фундаменту функціонування системи на всіх рівнях
управління безпекою, починаючи від об’єктового і закінчуючи
загальнодержавним. Комплекс економічних механізмів регулювання
повинен забезпечити оптимальний баланс економічних витрат і рівня
техногенної та природної безпеки в умовах обмежених ресурсів держави.
Наразі найбільші досягнення є у сфері розробки правил та регламентів
здійснення господарської діяльності.
Протягом 2017-2018 років були прийняті Закони України «Про оцінку
впливу на довкілля»51 та «Про стратегічну екологічну оцінку»52. У 2018
році Постановою Кабінету Міністрів України затверджені «Критерії, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Державною службою з надзвичайних ситуацій»53, у травні 2019 року
затверджено Концепцію реалізації державної політики у сфері
промислового забруднення54, та розроблено проект Закону України «Про
запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»55.
Майже не ведеться робота по розробці та впровадженню окремого закону
щодо екологічного страхування.
Наразі велика кількість експертів у сфері захисту навколишнього
природного середовища, представники громадських організацій, що
опікуються захистом навколишнього природного середовища та органів
влади наполягають на необхідності розробки та запровадження окремого
Про оцінку впливу на довкілля. Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII Офіційний вісник України від
27.06.2017 — 2017 р., № 50, стор. 5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
52Про стратегічну екологічну оцінку. Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII Офіцінйий вісник України від
24.04.2018 — 2018 р., № 32, стор. 9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19
53 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та
пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 5
вересня 2018 р. № 715 Офіційний вісник України від 21.09.2018 — 2018 р., № 72, стор. 53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF
54 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення. Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402-р Офіційний вісник України від 27.06.2019 — 2019 р., №
49, стор. 68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2019-%D1%80
55 https://menr.gov.ua/news/34216.html
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нормативного акту, який би регулював питання екологічного
страхування. З урахуванням прийняття Законів України «Про стратегічну
екологічну оцінку» та «Про оцінку впливу на довкілля», якими
передбачено комплекс заходів з мінімізації негативного впливу на
довкілля та моніторинг виконання звітів про оцінку, прийняття окремого
закону про екологічне страхування дозволило б підсилити систему
управління ризиками виникнення НС. Крім того, прийняття такого
Закону дозволило б стимулювати суб’єктів господарської діяльності до
дотримання норм природоохоронного законодавства шляхом
встановлення фінансових санкцій.
Зараз екологічне страхування є лише одним з видів страхування, що
передбачені Законом України «Про страхування»56. Тривалий час цьому
механізму забезпечення екологічної безпеки та підвищення рівня
готовності до НС не приділялось належної уваги. І хоча вищезгаданий
Закон «Про страхування» не містить чіткого визначення екологічного
страхування, зазвичай під цим поняттям розуміється «страхування
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може
бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру»57. Це визначення має суттєвий недолік,
який не дозволяє застосовувати екологічне страхування як повноцінний
інструмент охорони природного середовища та підвищення готовності
до надзвичайних ситуацій. Будь-який суб’єкт господарювання тим чи
іншим чином впливає на довкілля, а розмір та тип шкоди, яку він може
завдати, залежить від виду його діяльності. Розмір такої шкоди може бути
більшим чи меншим, але не можна виключати можливості заподіяння
шкоди лише за ознакою неналежності об’єкту до переліку об’єктів
підвищеної небезпеки.
Окремий закон також потрібен ще й тому, що в вищезазначеному
понятті, що відповідає екологічному страхуванню, не міститься

Про страхування. Закон України від 07.03.1996 № № 85/96 Відомості Верховної ради України від 30.04.1996 —
1996 р., № 18, стаття 78
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%
D0%BD%D0%B5#w11
57
«Про страхування» Закон України від 07.03.1996 № 85/96 Урядовий кур’єр від 18.04.1996
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/card6#Public
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особливих вимог до суб’єктів, ознак та порядку реалізації такого виду
страхування.
Існують декілька підходів до державного контролю при розробці та
впровадженні нормативних актів у сфері управління ризиками.
Перший підхід передбачає необхідність збільшення контролю з боку
держави за виконанням умов документів дозвільного характеру у сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Другий підхід передбачає дерегуляцію дозвільної системи та, як наслідок,
зменшення кількості документів, які підприємства мають отримувати
перед початком діяльності або під час роботи.
Третій підхід передбачає послаблення контролю з боку держави шляхом
створення таких базових умов провадження господарської діяльності, які
б унеможливлювали виникнення надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру внаслідок господарської діяльності.
Наразі більшість нормативних актів, відповідає більшою мірою вимогам
першого та, частково, третього підходу.
Для розуміння ризиків, управління якими маємо регулювати шляхом
впровадження норм, стандартів та критеріїв в Україні розроблені та
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуацій»58, які передбачають наявність
інформації щодо:
виду об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що
належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння,
користування (далі - об’єкт), площі об’єкту, максимальна розрахункова
(проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на
об’єкті, умовної висоти об’єкту (висота, яка визначається різницею
позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних
автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без
урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та
пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 5
вересня 2018 р. № 715 Офіційний вісник України від 21.09.2018 — 2018 р., № 72, стор. 53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF
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розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку), наявності
та масштабу небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на
об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду,
клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта, кількість
порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,
пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або
незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів,
нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою
шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів – незначний
Тобто зараз ступінь ризику визначається на підставі переважно технічних
параметрів відповідного об’єкту з урахуванням кількості людей, що
постійно або потенційно перебувають на об’єкті та наявності
небезпечних подій протягом останніх п’яти років.
Існуюча нормативна база щодо ПНО знаходиться в стані реформування.
За інформацією, наданою представником управління техногенної
безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС
України, з метою приведення у відповідність законодавства України до
стандартів ЄС зараз ведеться активна нормотворча робота по переходу
від концепції потенційно небезпечного об’єкту (ПНО) до концепції
об’єкту підвищеної небезпеки (ОПН) з метою впровадження відповідних
європейських стандартів, зокрема, імплементації положень Директиви
2012/18/ЄС. ДСНС визначено ключовим органом, що відповідає за
нормотворчу роботу в цьому напрямку. З цією метою розробляється
низка проєктів нормативних актів, спрямованих на введення поняття
“об’єкт підвищеної небезпеки” в нормативне поле України. Водночас,
триває робота й з розробки проєкту Закону України “Про приєднання
України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій”.
Метою цього законопроєкту є підвищення рівня управління
техногенною безпекою та ризиками масштабних аварій, а саме
удосконалення системи запобігання, підготовки, реагування та ліквідації
наслідків промислових аварій транскордонного характеру, можливості
отримання допомоги у рамках Конвенції щодо збільшення потенціалу
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України та обміну досвідом у цих сферах і використання Конвенції як
додаткового правового механізму для вирішення питань стосовно впливу
аварій, які сталися на території сусідньої країни, але наслідки яких
поширюються на територію України.
Також протягом 2018-2019 років на офіційному сайті Державної служби
з надзвичайних ситуацій України з’явились проєкти двох документів –
проєкт Порядку функціонування системи моніторингу і прогнозування
надзвичайних ситуацій та проєкт Регламенту взаємодії суб’єктів
моніторингу, спостереження, лабораторного контролю і прогнозування
надзвичайних ситуацій.
Відповідно до змін, запропонованих Концепцією управління ризиками
надзвичайних ситуацій для кожної галузі економіки, кожного виду
небезпечної виробничої діяльності, типу об’єкта, окремої території
України мають визначатись свої нормативи мінімального та гранично
допустимого рівнів ризиків, тобто відходити від загальної оцінки об’єкту
враховуючи не лише тип об’єкту, а й виду діяльності, галузь, в якій така
діяльність реалізується, особливостей території, на якій розташований
оцінюваний об’єкт. Врахування значущості всіх наслідків соціальноекономічного, природно-ресурсного, екологічного та іншого характеру,
які можуть бути спричинені очікуваними надзвичайними ситуаціями
техногенного і природного характеру допоможе більш якісно
розрахувати потенційні ризики і зменшити негативний вплив на
навколишнє природне середовище, життя та здоров’я населення.
Ще одним з елементів системи управління ризиками, що знаходиться у
стадії розбудови, є проект Закону України «Про запобігання, зменшення
і контроль промислового забруднення». Його було розроблено з метою
імплементації до чинного законодавства України вимог Директиви
№2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і
контроль забруднень) та на виконання вимог Угоди про асоціацією між
Україною та ЄС, а саме Додатку XXX до глави 6 «Навколишнє природне
середовище» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво».
Метою цього законопроекту є встановлення та нормативне закріплення
правових засад контролю промислової діяльності, застосування
принципу «забруднювач платить» та принципу запобігання забрудненню
шляхом впровадження системи інтегрованих дозволів.
Система інтегрованих дозволів створює можливість застосування
комплексного підходу до контролю за декількома напрямками
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потенційного забруднення викидами у повітря, води та ґрунтів, у сфері
поводження з відходами, переробки вторинної сировини тощо.
Законопроектом передбачено, що провадження діяльності у сферах
енергетики, виробництва та обробки металів, промисловості з переробки
мінеральної сировини, хімічній промисловості, управління відходами та
переробки вторинної сировини можливе буде виключно за умов
отримання оператором установки (стаціонарної технічної одиниці, в
межах якої проводиться один чи декілька видів діяльності, що можуть
впливати на забруднення) дозвільного документу – інтегрованого
дозволу, який має містити перелік вимог до обсягів забруднення та
заходів, необхідних для комплексного захисту довкілля при експлуатації
підприємств, з урахуванням економічної та технічної доцільності
впровадження на відповідному підприємстві найкращих доступних
технологій.
Законопроект містить порядок та умови отримання інтегрованого
дозволу, порядок подання та зміст заяви на отримання інтегрованого
дозволу, процедуру попереднього розгляду заяви на отримання дозволу
(до оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення),
та розгляду після закінчення строку громадського обговорення та
отримання зацікавленими органами результатів громадського
обговорення заяви на отримання інтегрованого дозволу, умови видачі
інтегрованого дозволу та зміст інтегрованого дозволу, у тому числі
вимоги щодо моніторингу викидів для порівняння з гранично
допустимими викидами, визначеними у висновках найкращих доступних
технологій та методів управління, нормативи гранично допустимих
викидів, умови відступу від нормативів викидів, що зазначені у висновках
найкращих доступних технологій та методів управління, умови відмови у
видачі інтегрованого дозволу та наслідки такої відмови, порядок, умови та
наслідки зупинення інтегрованого дозволу. Також законопроектом
передбачено анулювання інтегрованого дозволу, умови та порядок
внесення змін до інтегрованого дозволу та порядок оскарження
інтегрованого дозволу.
Хоча в цілому законопроект «Про запобігання, зменшення та контроль
промислового забруднення» розроблено у відповідності до положень
Директиви 2010/75/ЄС, не усі положення цієї Директиви знайшли своє
відображення у законопроекті. Недосконалість формулювань, відсутність
деяких визначень (наприклад, законопроект не містить визначень
інтегрованого дозволу, найкращих наявних технологій та методів
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керування, базового звіту, які є основними операційними поняттями для
цього законопроекту), відсутність у нормах проекту механізмів
запобігання проявам корупції з боку дозвільних та зацікавлених органів,
непрозорість деяких норм які описують процеси отримання дозволу,
розгляду заяви, відступу від нормативів гранично допустимих викидів –всі
ці фактори вплинули на те, що законопроект був доволі негативно
сприйнятий представниками промисловості України, та організацій, які
представляють перед державою інтереси промисловців. З урахуванням
зауважень, що були надані та озвучені під час відкритого обговорення
цього законопроекту 24 грудня 2019 р. на базі Міністерства енергетики та
захисту довкілля, в існуючому вигляді цей законопроект містить більше
ризиків неналежного виконання, аніж реалізації цілей, для досягнення
яких його було розроблено.
Також для нормального функціонування цього законопроекту та
виконання ним функцій щодо контролю за промисловим забрудненням
має бути розроблений та запущений реєстр установок, експлуатація яких
потребує отримання інтегрованого дозволу. Крім того, має бути створена
електронна інформаційна система, в якій буде міститись у відкритому
доступі інформація про перелік інтегрованих дозволів, зазначені етапи
отримання інтегрованих дозволів, відображена участь громадськості під
час розгляду питання щодо отримання інтегрованого дозволу і
результати перевірок дотримання умов інтегрованого дозволу суб’єктами
господарювання. Також у відкритому доступі має бути система звітності
суб’єктів господарювання щодо даних про фактичні обсяги
промислового забруднення та реєстр викидів та перенесень забруднення.
Вимоги до формування Реєстру викидів і перенесення забруднювачів
містяться у нормах Протоколу про реєстр викидів і перенесення
забруднювачів, який ратифіковано Законом України «Про ратифікацію
Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів»59 № 980VIII від 03.02.2016 року. Наявність цього реєстру створює для
громадськості можливість доступу до інформації, яка стосується стану
навколишнього природного середовища та сприяє запобіганню та
скороченню забруднення навколишнього природного середовища.
Протоколом встановлені вимоги до ведення реєстру, до інформації, яка
подається до нього в обов’язковому порядку, порядок збору даних та
59Про

ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів. Закон України від 03.02.2016
№ 980-VIII Офіційний вісник України від 11.03.2016 — 2016 р., № 18, стор. 223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-19
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збирання звітної документації, порядку доступу до інформації з реєстру
громадськості, а також умови, за яких доцільно зберігати
конфіденційність інформації, яка міститься у реєстрі, якщо публічне
розкриття такої інформації буде мати негативні наслідки. Варто визнати,
що протоколом детально описані усі механізми та правила формування
державного реєстру викидів та перенесення забруднювачів. Але станом
на початок 2020 року такий реєстр ще не розроблено та не затверджено
законодавчо.
Також є особливі умови до створення відкритої системи звітності щодо
фактичних обсягів промислового забруднення. Створенню та
оприлюдненню такої системи має передувати законодавче вирішення
питання декриміналізації викидів. На цей час ст.241 Кримінального
кодексу України60 у тому вигляді, в якому вона існує: «Забруднення або
інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими
для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або
іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок
порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя,
здоров'я людей чи для довкілля» є суттєвою перепоною для виведення з
тіні даних щодо фактичних обсягів промислового забруднення, оскільки
фактично усі підприємства та їх керівники, які зараз здійснюють
промислову господарську діяльність, підпадають під дію ч.1 ст. 241
Кримінального кодексу України. За таких умов зобов’язання про надання
даних щодо фактичних обсягів забруднення призведе або до
фальсифікацій даних, або до зупинення роботи переважної більшості
промислових підприємств.
Але при формуванні усієї системи управління ризиками доволі складним
питанням залишається дотримання балансу між надмірним державним
контролем за господарською діяльністю суб’єктів господарювання, які
становлять потенційну небезпеку виникнення НС, та практичною
відсутністю контроля з боку держави. На цей час існує ситуація, коли
порядок здійснення державного контролю нормативно затверджений,
але не створено механізмів, які б забезпечили обов’язковість дотримання
суб’єктами господарювання цього порядку та відповідальності останніх за
його недотримання. Найгостріше постає питання доступу представників
екологічної інспекції до підприємств, найбільшою проблемою є
Кримінальний кодекс України. Закон України від 05.04.2001 № 2341-III Офіційний вісник України від
08.06.2001 — 2001 р., № 21, стор. 1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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неврегульованість питання пропорційної відповідальності суб'єктів
господарювання за недопуск до перевірки. Наразі суб'єктам
господарювання вигідніше сплатити штраф, ніж допустити інспектора на
об'єкт. Як підтвердили представники екологічної інспекції, іноді навіть
залучення представників правоохоронних органів не допомагає виконати
припис щодо проведення перевірки об'єкту.

Загальні
рекомендації
До розділу
№5

Вирішення питання представники державної екологічної інспекції бачать
у змінах до законодавства, відповідно до яких штраф за недопуск до
об'єкту буде настільки суттєвим, що суб'єкту господарювання буде
невигідно чинити перепони екоінспектору у допуску на об'єкт перевірки.
Вцілому, інвестиції у резілентність рекомендовано здійснювати за
наступними умовними напрямками:
1.

Інвестування у навчання

Цей напрямок поєднує в собі комплекс заходів по формуванню єдиної
термінології, методології та стандартів у сфері зниження ризиків,
приведення їх у відповідність до загальноприйнятих у світовій спільноті.
Це дозволить підвищити якість взаємодії між державним та приватним
сектором у цій сфері за рахунок використання єдиних термінів, методів
та стандартів та спростить взаємодію з іншими державами та
міжнародними організаціями, що опікуються питаннями зниження
ризиків катастроф.
2. Запровадження нових підходів в управлінні ризиками
Запровадження ризик-орієнтованого підходу для підвищення готовності
до надзвичайних ситуацій.
Наразі в українському законодавстві спостерігається активна робота над
законопроектами, які передбачають застосування ризик-орієнтованого
підходу у сфері запобігання виникненню катастроф та управління
ризиками. Як вже було зазначено у цьому розділі, це проект Закону
України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового
забруднення», проект Закону України «Про державний екологічний
контроль». Законопроекти не можна назвати ідеальними, деякі їх норми
потребують суттєвого доопрацювання, але загалом вони відповідають
вимогам
щодо
запровадження
ризик-орієнтованого
підходу.
Рекомендовано залучити всі ресурси, включаючи представників
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приватного сектору, державного сектору та незалежних експертів для
внесення необхідних змін та прискорення прийняття цих законопроектів.
Для Донецької та Луганської області, як для регіонів що постраждали
внаслідок конфлікту та на території яких розташована значна кількість
об’єктів, що негативно вливають на навколишнє природне середовище
та є джерелом виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру технічні консультанти проекту д. т.н. Єрмаков В.Н. та к.т.н.
Луньова О. В. рекомендували окремий комплекс заходів, що направлені
на мінімізацію негативних наслідків неконтрольованого затоплення шахт
та просідання ґрунтів. Такими заходами є:
- ініціювання пілотного проекту під керівництвом експертної групи із
Німеччини, в рамках котрого разом із експертами України буде вивчена
існуюча загальна ситуація цих шахт та буде підготовлений каталог
заходів;
- розрахування варіантів розвитку і наслідків затоплення шахт і
підтоплення територій із застосуванням методу бокс-моделей.
Застосування цього методу дозволяє розрахувати від 40 до 100 можливих
варіантів. На підставі проведених розрахунків - зменшити ризик
заподіяння шкоди вугільним регіонам та прийняти правильні
управлінські заходи з екологічної безпеки.
3. Запровадження нових фінансово-економічних механізмів у системі
управління ризиками надзвичайних ситуацій
Посилення системи управління ризиками за рахунок впровадження
екологічного страхування. Розробка та прийняття нормативного акту у
сфері екологічного страхування може стати одним з базових фінансовоекономічних механізмів системи управління ризиками. Також дієвим
механізмом може стати вирішення проблеми з використанням грошей
екологічного податку. Чинне національне законодавство України не
містить чітких норм та обмежень напрямків використання екологічного
податку. Як наслідок, доволі частими є ситуації, коли екологічний податок
не використовується для покращення екологічної ситуації. Внесення змін
до законодавства, які будуть передбачати чіткий перелік заходів, на які
може бути використаний екологічний податок зможе вплинути на
спроможність реалізації заходів з покращення екологічної безпеки та
відновлення довкілля, що зазнало негативного впливу внаслідок
діяльності органів влади, суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
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РОЗДІЛ 6 Підвищення готовності до надзвичайних ситуацій
(Пріоритет СРП №4)
Розпочинаючи цей розділ, передусім необхідно зробити застереження
щодо умовності його назви. Справа в тому, що формулювання СРП в 4му пріоритеті досягає, напевно, максимального ступеню генералізації та
«обтічності» понять і формулювань. В цьому розділі зроблена спроба
знайти відповідь на питання про те, чи закладає чинне українське
законодавство підхід, спрямований на підвищення готовності до НС та
чи впроваджує воно принцип «відбудувати краще, ніж було».
Як зазначено вище, 4-й пріоритет закладає принципи безперервності та
інновацій61. Якщо точніше, в контексті підвищення готовності СРП
робить акцент на питаннях розвитку систем раннього оповіщення,
захисту об’єктів критичної інфраструктури та питанню ефективних
евакуацій. При цьому особливу увагу приділено готовності до «каскадних
НС», тобто таких, які збільшуються багаторазовими, послідовними та
взаємопов'язаними небезпеками62.
Стосовно ж принципу «відбудувати краще, ніж було», то цей принцип
закладає заходи зі зменшення ризику НС в діяльність з відновлення,
реабілітації та реконструкції.
Тож шостий розділ даного Звіту є спробою відповісти на питання про те,
чи закладені описані вище принципи в чинне українське законодавство.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України готовність до
виникнення надзвичайних ситуацій включає в себе:
-можливість класифікувати надзвичайну ситуацію. Віднесення
надзвичайної ситуації до відповідного виду та типу дає розуміння
подальшого порядку дій відповідно до класифікації, розуміння
необхідності залучення відповідних засобів та сил єдиної державної
системи цивільного захисту;
-розуміння джерел небезпеки виникнення надзвичайної ситуації
відповідно до типу небезпеки та планування заходів безпеки з метою
раннього виявлення загроз та запровадження комплексу мір реагування
на виявлену небезпеку;
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- забезпечення розуміння суб’єктами цивільного захисту своїх
повноважень та порядку дій у відповідності до класифікованої ситуації та
планів реагування на надзвичайні ситуації;
- впровадження заходів із запобігання надзвичайній ситуації та заходів
державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки;
- забезпечення захисту населення у разі виникнення надзвичайної
ситуації шляхом: оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної
ситуації чи про виникнення надзвичайної ситуації, навчання населення
діям під час виникнення надзвичайної ситуації та забезпечення
можливості, за потреби, провести евакуацію населення.
Однак не всі наявні засоби та механізми цивільного захисту реалізовані у
тому обсязі, який дає можливість казати про готовність як системи
цивільного захисту, так і держави в цілому до реагування на надзвичайні
ситуації.
Існуюча система готовності до НС містить компонент страхування як
елемент системи готовності до надзвичайних ситуацій, але міжнародна
практика розглядає його скоріш як елемент інвестування та використання
як стимулу для запобігання ризками за рахунок (у тому числі) значних сум
страхових внесків.
Також суттєвого допрацювання потребує такий елемент системи
готовності та існуючої системи цивільного захисту, як система раннього
оповіщення. У процесі роботи над цим Звітом було проведено декілька
зустрічей з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій
на центральному та місцевому рівні. Крім того, аналізу було піддано
результати звітів щодо стану цивільного захисту у Донецькій та
Луганській областях та досліджено нормативні акти, якими
запроваджується реформа державної системи оповіщення, зокрема
Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції
розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»63. Як
зазначали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, та
як зазначено у вищевказаній Концепції, система оповіщення у наявному
матеріально-технічному стані та за умов децентралізації не може
належним чином забезпечувати виконання покладених на ней функцій
Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018
р. № 43-р Офіційний вісник України від 13.02.2018 — 2018 р., № 13, стор. 12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2018-%D1%80#n8
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та потребує модернізації. Підтвердженням цього висновку може бути
інформація щодо проблем, які має існуюча система оповіщення у
Донецькій області. За умов активного конфлікту протягом останніх п’яти
років головний пульт управління ТАСЦО (територіальної
автоматизованої системи централізованого оповіщення) знаходиться на
тимчасово окупованій території – у м. Донецьк, а запуск системи на
регіональному рівні можливо виконати лише з дублюючого пункту
управління облдержадміністрації, який знаходиться на великій відстані від
Краматорську, у зв’язку з чим не забезпечується своєчасна передача
сигналів або повідомлень про небезпеку)64. Цей приклад є свідченням
того, що один з ключових компонентів системи цивільного захисту, який
має на меті підвищення готовності до НС, навіть в умовах підвищених
ризиків (ситуація конфлікту) все ще не розглядається як пріоритетний.
Пандемія вірусу Covid-19 вплинула на весь світ. На планеті не залишилось
країн, яких би не зачепив вірус. Цей вірус виявився маркером готовності
всіх країн до надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру.
Наразі ми спостерігаємо мастштабну перевірку систем охорони здоров’я,
фінансових систем, державного управління, цивільного захисту, освіти та
соціального захисту на стійкість в умовах надзвичайної ситуації світового
рівня.
Україна не стала виключенням. З моменту оголошення на території
України факту першого зараження Covid-19 і по цей час ми спостерігаємо
постійні зміни у багатьох сферах державного управління. З березня 2020
та по цей час відбувається розробка та затвердження змін до
законодавства, метою яких є мінімізація негативного впливу Covid-19 на
фінансову систему країни, системи освіти та охорони здоров'я,
правопорядку та здійснення державного управління та місцевого
самоврядування. Переважна більшість нормативних актів, що були
розроблені, стосувались встановлення карантинних обмежень та
регулювали процедури державних закупівель у сфері охорони здоров’я.
Пандемія стала значним випробуванням для системи охорони здоров’я.
Особливо з урахуванням того, що з 1 квітня 2020 року розпочався другий
етап медичної реформи. Необхідність швидкого реагування на виклики,
спричинені Covid-19 виявили проблемні місця в системі охорони
64Стратегія

розвитку Донецької області на період до 2027 року. Офіційний сайт Донецької обласної державної
адміністрації
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2019/26.12.2019/Analiz.pdf
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здоров’я та стали підставами для перегляду деяких існуючих схем у сфері
охорони здоров’я, у тому числі схем державних закупівель ліків,засобів
індивідуального захисту для медичних працівників, розробки та
впровадження протоколів лікування тощо. Що ж стосується ефективності
прийнятих заходів (включаючи нові принципи закупівель,
документування лікувальних заходів, впровадження обмежувальних
заходів для груп ризику, обмеження роботи деякіх закладів), то готовність
усіх систем державного управління до цього типу надзвичайної ситуації,
ефективність та доцільність застосованих заходів можна буде оцінити
згодом.
Щодо впровадження принципу «відбудувати краще, ніж було», то наразі
цей принцип частково впроваджується у національному законодавстві.
Переважно це стосується сфери будівництва нових об’єктів
інфраструктури та нових суб’єктів господарювання. Впровадження
вищезазначеного принципу відбувається шляхом застосування доволі
суворих вимог щодо оцінки можливого негативного впливу на НПС,
життя та здоров’я людей. В існуючих нормативних актах, що регулюють
питання отримання дозволів для початку господарської діяльності та
початку будівництва нових об’єктів (як промислового, так и житлового
призначення), окрема увага приділяється оцінці впливу на НПС та
застосуванню найкращих доступних технологій з метою зменшення
негативного впливу на довкілля як у процесі будівництва, так і під час
подальшої експлуатації об’єктів промислового та житлового
призначення. Для підсилення контролю та недопущення будівництва чи
експлуатації об’єктів, щодо яких ще на стадії проектування є ризики
погіршення екологічної ситуації та стану довкілля, у діючому
законодавстві передбачене обов’язкове громадське обговорення
результатів, наприклад результатів звіту стратегічної екологічної оцінки
та звіту щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище. З
урахуванням того, що дозволи на реконструкцію об’єктів передбачають
отримання дозволів як при новому будівництві, та передбачають
врахування навіть більшої кількості умов для проведення такої
реконструкції, то в частині відновлення крупних об’єктів цей принцип
застосовується (хоча й не в повному обсязі).
Що стосується малого будівництва, зокрема відновлення приватного
житлового сектору (питання, що гостро стоїть в Донецькій та Луганській
областях, де значна кількість приватного житлового фонду в тій чи іншій
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мірі постраждала від конфлікту та потребує відбудови), чинне
законодавство не передбачає вищезазначених мір та заходів.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, можна дійти висновку, що
наразі в Україні не існує повного розуміння принципу готовності до
надзвичайних ситуацій та впровадження принципу «відбудувати краще,
ніж було» в тому вигляді, в якому це передбачено СРП, хоча в деяких
нормативних актах спостерігається наявність окремих елементів цього
принципу. Також існує тенденція щодо відображення цих принципів при
розробці та впровадженні нових нормативних актів у сфері управління
ризиками НС з метою підвищення рівня готовності усіх суб’єктів
правовідносин до реагування на надзвичайні ситуації.
На додачу, в контексті положень СРП до заходів з підвищення готовності
доцільно віднести розробку та впровадження ризик-орієнтованого
планування в господарській діяльності, фінансових механізмів
пом’якшення наслідків виникнення НС, заходи зі зниження ризиків
виникнення НС шляхом запровадження структурних та функціональних
механізмів з попередження та зниження ризиків тощо.
Створення можливостей з підвищення контролю за якістю проектування,
будівництва та експлуатації об’єктів критичної інфраструктури також має
бути віднесено до заходів підвищення готовності до ризиків виникнення
НС.

Загальні
рекомендації
до розділу
№6

Регіональна та місцева політика мають бути орієнтованими на сприяння
впровадженню на відповідних рівнях прийняттю програм по зменшенню
екологічного навантаження на регіон та програм, що направлені на
зменшення негативного впливу на довкілля і відновлення екологічного
балансу у регіоні чи населеному пункті.
На сьогодні, в контексті питання про підсилення готовності до НС на
національному рівні, доцільно говорити про такі кроки:
1. Вдосконалення системи моніторингу екологічних та техногенних
ризиків. Для створення системи, яка б відповідала міжнародним та
європейським стандартам у сфері моніторингу НПС, потрібно
збільшення кількості та покращення якості технічного обладнання, за
допомогою якого відбувається збір даних щодо стану об’єктів
моніторингу.
2. Підвищення рівня відповідальності бізнесу, розуміння необхідності
запровадження на підприємствах використання найкращих доступних
технологій, запровадження управління екологічними ризиками на основі
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їх моделювання, із залученням новітніх інформаційних технологій,
дотримання вимог результатів оцінки впливу на НПС.
3. Реформування (або ж створення нових) систем масового оповіщення
наслення про ризики.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
На підставі проведеного аналізу та з метою приведення національного
законодавства України до норм законодавства ЄС та міжнародних
стандартів у сфері управління ризиками надзвичайних ситуацій
рекомендовано:
1. З метою узгодження термінології, що використовується у
національному законодавстві України із термінологією, законодавства
ЄС та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками
надзвичайних ситуацій:
- сформувати робочу групу із залученням представників органів влади,
вчених (представників НАН України) та міжнародних фахівців у сфері
управління ризиками;
- провести глибинний аналіз наявних розбіжностей у термінології, що
використовується;
- за результатами аналізу та розробки спільних рішень імплементувати
до чинного законодавства України термінологію та визначення, що
відповідають міжнародним стандартам у сфері управління ризиками та
законодавству ЄС у цій сфері.
2. Сформувати єдині методологічні основи щодо збору, обробки,
зберігання та оприлюднення даних моніторингу стану навколишнього
природного середовища, об’єктів критичної інфраструктури та ризиків
вцілому.
3. Для формування системи захисту критичної інфраструктури:
- забезпечити реалізацію Концепції створення державної системи
захисту критичної інфраструктури в Україні як основи для розроблення
відповідних нормативно-правових актів і програм захисту критичної
інфраструктури;
- запровадити критерії віднесення об’єктів інфраструктури до критичної
інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації;
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- визначити засади державно-приватного партнерства та ресурсного
забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури;
- ініціювати розгляд Верховною Радою України проекту Закону «Про
критичну інфраструктуру та її захист»;
- визначити орган, відповідальний за координацію діяльності із захисту
критичної інфраструктури;
- визначити функції, повноваження та відповідальність центральних
органів виконавчої влади та інших органів у сфері захисту критичної
інфраструктури, а також права, обов’язкиів та відповідальностьі
власників і операторів об’єктів критичної інфраструктури.
4. Прискорити розгляд та прийняття законопроектів, що направлені на
формування системи управління ризиками та застосування ризикорієнтованого підходу.;
5. Запровадити нові фінансово-економічні механізми у системі
управління ризиками надзвичайних ситуацій, зокрема:
- розробити та затвердити перелік заходів, на які можуть витрачатись
кошти екологічного податку;
- впровадити екологічне страхування як один з фінансово-економічних
механізмів управління ризиками надзвичайних ситуацій.
Для Донецької та Луганської області, як для регіонів що постраждали
внаслідок конфлікту та на території яких розташована значна кількість
об’єктів, що негативно вливають на навколишнє природне середовище
рекомендовано розробити окремий комплекс заходів, що направлені на
мінімізацію негативних наслідків неконтрольованого затоплення шахт та
просідання ґрунтів. Такими заходами є:
- залучення міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ) для підготовки
експертного дослідження щодо екологічних збитків, спричинених
конфліктом, визначення першочергових заходів із відновлення об’єктів

Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

71

критичної інфраструктури та об’ємів робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, що стались внаслідок конфлікту;
- спільно з ОБСЄ вжиття заходів щодо виключення чи зменшення
впливу військових дій на функціонування систем водовідливу та
вентиляції шахт з метою запобігання катастрофічним порушенням в
роботі критичних систем життєзабезпечення населення Донбасу.
- під керівництвом експертної групи із Німеччини ініціювання пілотного
проекту, в рамках якого разом із експертами України буде вивчена
існуюча загальна ситуація на шахтах та буде підготовлений каталог
заходів;
- розрахування варіантів розвитку і наслідків затоплення шахт і
підтоплення територій із застосуванням методу бокс-моделей.
Застосування цього методу дозволяє розрахувати від 40 до 100 можливих
варіантів. На підставі проведених розрахунків – зменшити ризик
заподіяння шкоди вугільним регіонам та прийняти необхідні
управлінські заходи з екологічної безпеки.
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ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Міжнародні документи
- Сендайська рамкова програма зі зниження ризиків стихійних лих на 2015-2030
роки
від
18.03.2015р.www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
- Reading
the
Sendai
Framework
for
Disaster
Risk
Reduction.
https://www.preventionweb.net/files/46694_readingsendaiframeworkfordisasterri.
pdf
- DG ECHO Thematic Policy Document No. 5. Disaster Risk Reduction. Increasing
Resilience by reducing disaster risk in humanitarian action. September 2013.
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic
_policy_doc.pdf
- UNISDR. Терминологический Глоссарий по снижению риска бедствий.
https://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologyRussian.pdf
- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, ратифіковано із Заявою Законом №1678 від 16.09.2014р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
- Паризька угода. Ратифікована Законом № 1469-VIII від 14.07.2016 р.
Офіційний вісник України від 12.08.2016 — 2016 р., № 61, / № 76, 2017, ст.
2365
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
Акти національного законодавства:
Кодекси:
- Кодекс цивільного захисту України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540317
- Кодекс України про надра https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94%D0%B2%D1%80
- Водний
кодекс
%D0%B2%D1%80

України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-
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- Бюджетний кодекс України (щодо спрямування екологічного податку)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
- Кодекс
України
про
адміністративні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

правопорушення

- Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Закони України:
- Про охорону атмосферного повітря https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270712
- Про
охорону
навколишнього
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
- Про
правовий
режим
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

природного

середовища

надзвичайного

стану

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19
- Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
- Про оцінку впливу на довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
- Про об’єкти підвищеної небезпеки https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224514
- Про
зону
надзвичайної
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14
- Про
питну
воду
та
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2047-19

екологічної
питне

ситуації
водопостачання

- Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
- Про стратегічну екологічну оцінку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235419
- Про
поводження
з
радіоактивними
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80

відходами
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- Гірничий закон України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14
- Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
- Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
- Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
- Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та
забруднювачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-19#n2
- Протокол про реєстри викидів та перенесення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l59#n239
- Про
місцеве
самоврядування
в
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

перенесення
забруднювачів
Україні

- Про місцеві державні адміністрації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
- Про військово-цивільні адміністрації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14119
Укази Президента України
- Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#n2
Рішення РНБО
- Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля
та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/n0005525-13
Постанови та розпорядження Кабінету міністрів України
- Постанова «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2015%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
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- Постанова «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік
забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF
- Постанова «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично

допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних
джерел
забруднення
на
стан
атмосферного
повітря»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2002-%D0%BF

- Постанова «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних
джерел»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-2001%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу
вод» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF
- Постанова «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/8272019-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Положення про
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-93-%D0%BF

моніторинг

земель»

- Постанова «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу

довкілля» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/391-98-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію
України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології
та надр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2018-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за
їх рівнями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF
- Постанова
«Про
затвердження
Методики
оцінки
збитків
від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF
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- Постанова «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації
державного рівня» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2018-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Порядку розроблення плану управління

ризиками
%D0%BF

затоплення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/247-2018-

- Постанова

«Про Порядок розроблення та затвердження
екологічної
безпеки
атмосферного
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2002-%D0%BF

нормативів
повітря»

- Постанова «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних
явищ
у
господарських
цілях»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2002-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16552001-%D0%BF
- Постанова «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про

загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері
цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF

- Розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері промислового забруднення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4022019-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи державного
нагляду (контролю)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2017-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Концепції реформування системи державного
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері
зміни
клімату
на
період
до
2030
року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Концепції створення загальнодержавної
автоматизованої
системи
“Відкрите
довкілля”»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/825-2018-%D1%80
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- Розпорядження «Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації
системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432018-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної
служби
України
з
надзвичайних
ситуацій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80
- Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної програми проведення
моніторингу
навколишнього
природного
середовища»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/992-2004-%D1%80
Накази міністерств та відомств
- Міністерство оборони України «Про затвердження Положення про Управління
екологічної
безпеки
та
протимінної
діяльності»
http://www.mil.gov.ua/content/pdf/264_nm.pdf
- Міністерство аграрної політики України «Про затвердження Положення про
моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0383-04
- Міністерство з питань житлово-комунального господарства України «ро
затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення моніторингу рівнів
підземних
вод
на
територіях
міст
та
селищ»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0334662-10
- Міністерство екології та природних ресурсів України «Про затвердження
Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод
водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних
вод» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0517-16
- Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження
Положення
про
моніторинг
потенційно
небезпечних
об'єктів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1238-03
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- Державний комітет України по водному господарству «Про затвердження
Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних
земель» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0656-08
- Міністерство внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку
здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та
поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0351-18
- Міністерство внутрішніх справ України «Про затвердження Методики
розроблення
карт
загроз
і
ризиків
затоплення»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0350-18
- Міністерство внутрішніх справ України «Про затвердження Методики

попередньої
оцінки
ризиків
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0153-18
- ДСНС

«Про
затвердження
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0552388-18

затоплення»
Методики»

- ДСНС «Про затвердження плану виконання ДСНС України заходів щодо
реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2015 - 2020 роки»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352388-15
Проекти нормативних актів:
- Проект змін до Кодексу цивільного захисту України»;
- Проект Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль
промислового забруднення»;
- Проект Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження
Положення про організацію управління ризиками»;
- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
об'єктів підвищеної небезпеки»;
- Проект Закону про внесення змін до Закону «Про охорону атмосферного
повітря» щодо зобов’язань підприємств, установ, організацій та громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних
та біологічних факторів на його стан, - встановлювати автоматизовані прилади
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контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також оприлюднювати
інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»;
- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та
пожежної безпеки.
Звіти та програми органів влади та місцевого самоврядування
- Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Донецькій області у 2018 році. Департамент екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації;
http://ecology.donoda.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/08/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%86%D0%9E%D0
%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%AC2018.pdf
- Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, Донецька обласна
державна адміністрація, 2019 рік
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2019/26.12.2019/S
trategy-2027_24.12.2019.pdf
- Екологічний паспорт регіону Луганська область, Департамент екології та
природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, 2019 рік
http://www.ecolugansk.gov.ua/images/docs/ekopasport/EKOPASPORT_2018.pdf
- Соціально-економічний аналіз Луганської області, Луганська обласна державна
адміністрація, 2019 рік
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/profil_lugansk_17_10_2019-2opracovane_22.10.2019.pdf
Звіти міжнародних організацій
- Комплексний аналіз даних про стан довкілля в Донецькій та Луганській
областях Програма розвитку ООН (ПРООН Україна), опубліковано 15.11.2019
року

Проєкт «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

80

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-andpeacebuilding/UNRPP-environmental-assessment-in-Donetsk-and-Luhanksoblasts.html
- Ecological Threats in Donbas, Ukraine Center for Humanitarian Dialog, October
2017
- Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України
Організація з безпеки та співробітництва в Європі, 2017
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581?download=true
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Цей звіт став можливим при остаточній підтримці Європейського Союзу через його Департамент
цивільного захисту і операцій з гуманітарної допомоги.

У цьому документі висвітлюється діяльність з надання гуманітарної допомоги, що здійснюється за
фінансової підтримки Європейського союзу. Думки, висловлені в цьому документі, жодним чином не
повинні розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу, і Європейська комісія не несе
відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому).
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