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информацию для какого возраста принадлежит игрушка. Если упаковка 

полиэтиленовая, то скорее всего игрушка не разрешена  для продажи. 

4. Проверка перед покупкой. Резкий запах говорит о наличии вредных 

веществ, краски из ярких цветов содержат тяжелые металлы  

5. Не покупайте игрушки из поликарбоната. Контейнеры, поилки и 

бутылочки в своём составе имеют бисфенол А. 

6. Сертификация детских игрушек в Украине производится в соответствии с 

ГОСТом 25779-90 "Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля." и 

ДСанПiн 5.5.6.012-98 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для 

здоров'я дітей." В Украине вся без исключения сертифицированная детская продукция 

сопровождается инструкциями на государственном языке. В любом пункте продажи 

игрушек покупатель имеет право ознакомиться с сертификатами качества и выводами 

санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
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Анотація. Розглядаються режими функціонування єдиної державної системи 
цивільного захисту на засадах максимально можливого та економічно обґрунтованого 
зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Обгрунтовуються шляхи 
ефективного виконання прогностичних заходів щодо їх недопущення, завчасного 
реагування та помя’кшення можливих наслідків. 
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Аннотация. Рассматриваются режимы функционирования единой 

государственной системы гражданской защиты на принципах максимально возможного 
и экономически обоснованного уменьшения рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Обосновываются пути эффективного выполнения прогностических мер по их 
недопущению, своевременного реагирования и помя'кшення возможных последствий. 

Ключевые слова: гражданская защита, режимы функционирования, 
мониторинг. 

 
Аbstract. Discusses the modes of functioning of the unified state system of civil 

protection on the principles of maximum possible and economically feasible to reduce the risk 
of emergencies. Justified way of effective implementation of predictive measures for their 
prevention, timely response and poma Ksenia possible consequences. 
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Єдина державна система цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) здійснює 

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та складається з 

функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. ЄДСЦЗ спрямована, 

насамперед, на підвищення ефективності  захисту людей і територій від надзвичайних 

ситуацій (далі – НС) природного і техногенного характеру.  

Пріоритетність реалізації завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я громадян на засадах максимально можливого та економічно 

обґрунтованого зменшення ризиків виникнення НС визначає основні режими 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

Об’єктивне прогнозування масштабів та особливостей  виникнення НС в межах 

конкретної території України дає змогу правильно встановлювати один із таких 

режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту:  

1) режим повсякденного функціонування, завданням якого є:  

– забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та 

здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних 

процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно 

небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а 

також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних 

явищ і процесів; 

– розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

– забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 

призначенням; 

– організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу 

та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо 

цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

– організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення 

ризиків їх виникнення; 

2) режим підвищеної готовності, завданням якого є: 

– формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та 

підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

– здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх масштабів; 
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– уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання їх виникненню; 

– уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 

можливих надзвичайних ситуацій; 

3) режим надзвичайної ситуації, завданням якого є: 

– визначення зони надзвичайної ситуації; 

– здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків; 

– здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

4) режим надзвичайного стану, завданням якого є: 

– виявлення наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному 

ладові, усунення якої іншими способами є неможливим; 

– обґрунтування обмежень у здійсненні конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб та зазначення строку дії цих 

обмежень.  

Основним завданням, що має забезпечуватися у повсякденному режимі 

функціонування ЄДСЦЗ, є запобігання надзвичайним ситуаціям. Завчасне реагування 

на загрозу виникнення НС включає сукупність організаційних, інженерно-технічних і 

технологічних, медико-біологічних, фінансово-економічних, екологічних, спеціальних 

та інших заходів, що здійснюються заздалегідь з метою систематичного спостереження 

і отримання необхідної первинної інформації для прийняття управлінських рішень 

пов'язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на неї. 

Ефективне виконання прогностичних заходів дасть змогу завчасно зреагувати на 

НС та пом’якшити їх можливі наслідки. При цьому не аби яку роль відіграє ефективний 

моніторинг, достовірність результатів досліджень та прогнозів, а також рівень 

компетенції та підготовленості осіб, які приймають рішення на кожному з рівнів 

ЄДСЦЗ.  


