
Триває місячник Цивільного захисту 

 

З 17 вересня по 17 жовтня 2021 року в області проводиться "Місячник 

Цивільного захисту" з залученням до нього фахівців галузі цивільного захисту на 

обласному рівні, керівників структурних підрозділів з питань цивільного захисту 

районів, територіальних громад та спеціалізованих служб цивільного захисту, 

галузі освіти, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації. 

Головною метою місячника є роз'яснення державної політики, спрямованої 

на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій, їх попередження, навчання населення поводженню в екстремальних 

умовах, пропаганда діяльності єдиної системи цивільного захисту та її 

структурних підрозділів. 

Під час надзвичайних ситуацій потенційні небезпеки для життя і здоров’я 

людей проявляються в більшій кількості, з більшою ймовірністю негативних 

наслідків. Загрози життєдіяльності під час надзвичайних ситуацій поділяються на 

зовнішні і внутрішні. 

Зовнішні загрози пов’язані з безпекою життєдіяльності населення і держави у 

разі розв’язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення 

глобальних екологічних катастроф. 

Внутрішні загрози пов’язані з надзвичайними ситуаціями техногенного і 

природного характеру або спровоковані терористичними діями. 

Людство досягло досить високого наукового, технічного і виробничого 

пргресу, що створило умови для великої концентрації радіаційно-, хімічно- та 

вибухопожежонебезпечних підприємств, підвищило ймовірність виникнення 

техногенних надзвичайних ситуацій. Величезні збитки для людей також 

спричиняють також стихійні сили природи. 

Наслідки надзвичайних ситуацій можуть бути значно зменшені при 

здійсненні своєчасно належних заходів щодо попередження і реагування на них. 

Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист свого 

життя  і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування 

зброї та на вимогу гарантованого забезпечення реалізації цього права від органів 

виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності і підпорядкування. 

Держава як гарант цього права  створює і розвиває Єдину загальнодержавну 

систему цивільного захисту. Це комплекс заходів щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях мирного й воєнного часу та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, що загрожують життю й здоров’ю людей. завдають 

матеріальних збитків. 

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 

гарантованість конституційного права громадян на захист життя, здоров’я та їх 

майна; добровільного залучення людей до здійснення заходів у сфері цивільного 

захисту; раціональність економічно обгрунтованого зменшення ризику 

виникнення НС і мінімізації їх наслідків; гласність, вільний доступ населення до 

інформації з цивільного захисту відповідно до чинного законодавства. 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами Літинської селищної ради  

                                                                                                 Руслан Зелінський 


