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ВСТУП
Відповідно до статті 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є
найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею.
Безпека людини і навколишнього природного середовища, їх захищеність від впливу
небезпечних техногенних, природних, екологічних та соціальних чинників є неодмінною
умовою сталого розвитку суспільства.
Захист населення, об’єктів економіки, національного надбання від згубного впливу
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру є невід’ємною
складовою системи забезпечення національної безпеки України. З урахуванням цього
значні зусилля центральних та місцевих органів виконавчої влади у 2016 році було
спрямовано на підвищення рівня захищеності населення і територій від надзвичайних
ситуацій, який визначається станом техногенної, природної, соціальної та воєнної безпеки.
Саме стан техногенної та природної безпеки і є предметом проведеного наукового
дослідження, результати якого висвітлені в Аналітичному огляді стану техногенної та
природної безпеки в Україні за 2016 рік.
Актуальність проблеми забезпечення природної та техногенної безпеки зумовлена
тенденціями зростання загрози життю і здоров’ю людей, збитків та шкоди територіям,
спричиненими небезпечними природними явищами, промисловими аваріями й
катастрофами. Ризики виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру невпинно зростають.
У 2016 році територія, населення й господарство України знаходилися під
комплексною дією чинників, що негативно впливали на життєдіяльність країни через
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, погіршення
стану навколишнього природного середовища, загибель людей та економічні збитки.
Загальний стан техногенної та природної безпеки України у звітному році
залишався стабільним з точки зору співвідношення різних видів НС та їх територіального
розподілу.
Аналіз результатів реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
дозволяє зробити висновок, що у 2016 році вдалося зробити деякі істотні кроки для
наближення до європейських норм та стандартів захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій.
Аналітичний огляд підготовлено на основі матеріалів, наданих центральними та
місцевими органами виконавчої влади, й містить узагальнену інформацію про існуючі
природні та техногенні загрози, аналіз статистичних даних про кількісні та якісні
показники надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і тенденції їх
виникнення в Україні у 2016 році, оцінку стану єдиної державної системи цивільного
захисту, пропозиції щодо здійснення правових, організаційних та практичних заходів,
спрямованих на вдосконалення системи захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, запобігання і зменшення масштабів наслідків та підвищення ефективності
заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

