
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відповідає 
за захист 42 мільйонів мешканців країни й за забезпечення запасами 
та послугами у випадку надзвичайних ситуацій.

Однак, ДСНС, з її централізованою структурою та особовим складом 
лише 40 тисяч осіб, є надзвичайно перевантаженою. Рятувальники 
часто не могли оперативно й ефективно реагувати на надзвичайні 
ситуації, що своєю чергою збільшувало кількість жертв. До того ж 
самі рятувальники наражались на високий ризик під час роботи 
внаслідок відсутності належного захисного обладнання, зокрема 
шоломів, спеціального взуття та дихальних пристроїв. Зміст 
тренувань муніципальних та державних служб з надзвичайних 
ситуацій не був узгодженим. Тому в рамках реформи децентралізації 
Уряд України закликав створити нові муніципальні структури 
управління надзвичайними ситуаціями. До таких структур належать 
місцева пожежна охорона, добровільні пожежні команди й центри 
безпеки. Насамперед це є особливо важливим для Східної України. 
Тут ситуація є проблематичною через бойові дії, що тривають.
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Державні й муніципальні підрозділи  
на Сході України ефективно реагують  
на надзвичайні ситуації

Система управління надзвичайними ситуаціями України має 
величезний потенціал: рятувальники вмотивовані й можуть  
діяти під значним тиском. За дорученням Федерального уряду 
Німеччини GIZ використовує цей потенціал для підтримки ДСНС. 
Разом ці два партнери створюють ефективну систему навчання  
для вогнеборців, яка відповідає потребам як ДСНС, так і громад. 
Цього можна досягти шляхом стандартизації підготовки 
муніципального й державного персоналу та забезпечення чіткого 
регламентування, координації та узгодження взаємодії та сфер 
відповідальності між підрозділами ДСНС і муніципальними 
службами. 
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За дорученням Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку (BMZ)

У результаті попередньої співпраці між ДСНС і GIZ у 2015-2019 роках 
понад 5000 рятувальників отримали захисний одяг. Майже 150 
підрозділів ДСНС у 120 громадах з успіхом використовують нове 
рятувальне обладнання. Завдяки цьому спеціалісти служби тепер 
можуть виконувати завдання безпечніше й ефективніше. Крім 
того, починаючи з 2015 року, середня кількість загиблих у пожежах 
скоротилася на приблизно 30 відсотків на рік.

Завдяки поточному проєкту в ДСНС офіційно визнали розроблену 
спільно навчальну модель основою для майбутніх тренувань у 
Донецькій області. Саме це є головним досягненням, оскільки 
закладає основу для сталих системних змін у системі навчання 
для структур управління надзвичайними ситуаціями. До того ж 
GIZ забезпечила включення інформації щодо загроз радіаційного, 
хімічного, біологічного та ядерного характеру (РХБЯ) до базового 
курсу навчання, що забезпечить більш ефективне знезараження та 
запобігання інфікуванням. Завдяки GIZ Мобільний рятувальний центр 
ДСНС отримав сучасні захисні костюми, рукавиці, чоботи й шоломи. 
Крім того, під час пандемії Covid-19 були придбані захисні костюми, 
маски й дезінфекційне обладнання.

Капітан служби цивільного захисту, заступник начальника аварійно-
рятувальної частини, Ященко Едуард взяв участь в онлайн-тренінгу 
для інструкторів ДСНС, організованому GIZ. Він поділився з нами 
своїми враженнями:

Наші результати:  
Значне скорочення кількості жертв

Ященко Едуард: “Передаючи знання та  
навички добровольцям та особовому складу”

Ефективні рятувальні операції, завдяки стандартизованій системі навчання

Треновані та оснащені вогнеборці й рятівники

“Онлайн-тренінг виявився цікавим і вичерпним. Чудово, що є 
можливість навчатися та отримувати знання онлайн, оскільки 
тепер, під час пандемії Covid-19, інші варіанти є недоступними. 
Ми опанували нові теми, необхідні для професійного розвитку. За 
результатами тренінгу, вважаю, що ми використаємо отримані 
знання та навички в навчанні добровольців і особового складу”.

На додаток до оновлення та пілотування стандартів навчання в 
співпраці з підрозділами ДСНС і місцевими пожежними бригадами, 
GIZ допомагає залучати нові кадри до муніципальних підрозділів. 
Інформаційні кампанії, які реалізуються на Донеччині, спрямовані 
на підвищення обізнаності громадськості щодо попередження 
побутових пожеж і нещасних випадків у господарствах та заохочення 
мешканців вступати добровольцями до рятувальних служб.

Комплекс цих заходів забезпечить сталість управління 
надзвичайними ситуаціями на підконтрольних Уряду України 
територіях Донецької області. До того ж це знизить структурне 
навантаження. Таким чином Україна отримає підтримку від GIZ в 
подоланні наслідків конфлікту на Сході. Німецькими партнерами 
з імплементації проєкту є Федеральна агенція технічної допомоги 
(THW) і Федеральне відомство у справах захисту населення та 
допомоги в надзвичайних ситуаціях (BBK). 


