ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
щодо співробітництва ДСНС України з НАТО у 2014 році
Протягом 2014 року ДСНС України забезпечувала реалізацію державної
політики у сфері євроатлантичного співробітництва у рамках наступної
нормативно-правової бази:
Індивідуальна програма партнерства між Україною та НАТО у рамках
Програми “Партнерство заради миру” (ПЗМ);
Меморандум про взаєморозуміння у галузі планування при надзвичайних
ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф між МНС України і
НАТО (підписаний 16 грудня 1997 р.).
Участь у заходах НАТО ПЗМ:
засідання Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних
ситуацій (КПНС), який є вищим політичним та дорадчим органом НАТО з
цивільного планування на випадок надзвичайних ситуацій та допомоги при
катастрофах;
9 засідань підпорядкованих КПНС Груп НАТО у сфері надзвичайного
цивільного планування (група з цивільного захисту, група з охорони здоров’я
та продовольчих/водних ресурсів, група з транспортного планування, група з
планування цивільного зв’язку та промисловості).
Важливою складовою співробітництва з НАТО є освіта та професійна
підготовка. У 2014 році представники ДСНС України проходили підготовку на
курсах НАТО у сферах:
надзвичайного цивільного планування,
військово-цивільного співробітництва та ХБРЯ захисту;
розвідки вибухонебезпечних предметів, розмінування та протидії
саморобним вибуховим пристроям (що проводилися на базі навчальних
закладів Міністерства оборони Словацької Республіки та Центру досконалості
НАТО з питань протидії саморобним вибуховим пристроям (м. Мадрид,
Іспанія),
курсах з мовної підготовки (вивчення англійської мови) на базі
Міністерства оборони України та мовної лабораторії Університету цивільного
захисту України за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні.
На виконання доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України та на виконання положень Меморандуму 13-14 жовтня
2014 року в ДСНС України було проведено 12 засідання Спільної робочої
групи України-НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій
цивільного характеру під головуванням заступника Генерального Секретаря
НАТО, Голови Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних
ситуацій цивільного характеру, Посла Франчески Тардіолі.
Відповідно до порядку денного під час засідання обговорено наступні
питання:
Опрацювання рекомендацій Групи консультативної підтримки НАТО
(ГКП) із захисту критичної ядерної інфраструктури, яка працювала з
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відповідним мандатом в Україні у квітні 2014 року, та підготовка можливих
проектів співробітництва з НАТО у цій галузі;
Проведення навчань НАТО з реагування на надзвичайні ситуації у 2015
році в Україні, у тому числі обговорення фінансових та організаційних
спроможностей;
Підготовка до Пленарного засідання Комітету НАТО з планування на
випадок надзвичайних ситуацій на рівні національних представників, у форматі
НАТО + Україна, що відбулось у Брюсселі 6-7 листопада 2014 року;
Розробка Зеленої книги із захисту критичної інфраструктури в Україні;
Перспективи співробітництва ДСНС України з НАТО на 2015 рік.
За результатами домовленостей, досягнутих під час засідання, ДСНС
України було:
продовжено роботу щодо підготовки проектних пропозицій України
(ДСНС України спільно з ДП НАЕК “Енергоатом” та Державною інспекцією
ядерного регулювання України) до Матриці НАТО з питань захисту критичної
інфраструктури з метою залучення допомоги Альянсу для підвищення рівня
захисту та безпеки енергетичного сектору України;
делегація ДСНС України взяла участь у засіданні Комітету НАТО з
планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (КПНС),
що відбулося 6-7 листопада 2014 року, під час якого було зроблено доповідь
стосовно діяльності Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних
із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції,
реалізації заходів із захисту цивільного населення на Донбасі, відновлення
об’єктів критичної інфраструктури та гуманітарної підтримки населення, а
також щодо підготовки до проведення в Україні у 2015 році міжнародних
навчань НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
Вперше в історії партнерства НАТО та ДСНС України відбулось
спеціальне засідання КПНС з Україною у форматі “28+5+1” за участі
представників країн-членів та партнерів Альянсу (Австрія, Фінляндія, Ірландія,
Швеція, Швейцарія) і України.
Головною темою засідання стало обговорення ситуації на Донбасі та
підтримки і допомоги, яка надається Україні світовою спільнотою в цих
умовах.
За результатами засідання було висловлено запевнення, що НАТО
спільно з окремими членами Альянсу покриє більшу частину витрат на
проведення навчання, однак певну частину витрат Україна повинна покрити
самостійно. При цьому, було зазначено, що це може бути зроблено непрямими
видатками. Орієнтовний кошторис щодо підготовки та проведення складає
близько 248 тис. Євро.
Наразі, узгодження фінансових питань щодо проведення навчань триває.
У 2014 році ДСНС України забезпечувало взаємодію з НАТО щодо
залучення гуманітарної допомоги країн-членів та партнерів Альянсу.
Було отримано гуманітарну допомогу від Словаччини, Литви, Латвії,
Польщі та Німеччини у вигляді мобільних електростанцій/дизельних
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електрогенераторів, польових пайків, ліжок, комплектів невідкладної медичної
допомоги, спальної білизни, ковдр, біотуалетів.
Окремо варто відзначити надання Німеччиною гуманітарної допомоги,
яка включала: міношукачі, генератори, побутову техніку та устаткування,
автонавантажувачі та запчастини, освітлювальні прибори, житлові модулі для
проживання 3500 внутрішньо переміщених осіб, меблі, одяг, взуття, засоби
обігріву, матраци, постільну білизну.
Спільні заходи ДСНС України з НАТО на 2015 рік
У 2015 році в Україні планується проведення міжнародних навчань
Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участі країнчленів та партнерів Альянсу «Організація реагування та ліквідація
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру».
Проведення зазначених навчань включено до проекту Річної національної
програми співробітництва Україна-НАТО на 2015 рік.
Навчання планується провести наприкінці вересня 2015 року.
Місцем проведення навчань планується визначити Спеціальний центр
швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) або Яворівський полігон
Міністерства оборони України.
Пропонується провести навчання протягом п’яти днів у два етапи, які
будуть об’єднувати командно-штабні (комп’ютерні) тренування та практичне
відпрацювання комплексних дій різних за призначенням рятувальних
формувань в стислих часових рамках, наближених до реальних умов виконання
завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі у нічний час
доби.
Зазначені навчання стануть третім спільним масштабним практичним
заходом ДСНС України і НАТО від часу започаткування співробітництва
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (МНС України) з
Північноатлантичним альянсом 18 років тому.
__________________________________________________________

