
 
 
 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 
інформація ніким не може бути засекречена» 

Конституція України, ст. 50. 
Громадяни України мають право на: 

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли 
або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху 
формі; 

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 
використання; 

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 
питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 
складі добровільних формувань цивільного захисту; 

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
у разі залучення до таких робіт, згідно з трудовими договорами; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 
заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або 
проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну 
реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

Громадяни України зобов’язані: 
1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 
2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не 

допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної 
безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, 
надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами 
захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних 
підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного 
режимів, режимів радіаційного захисту; 

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на 
праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей 
обережному поводженню з вогнем. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються тими самими 
правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

 
Кодекс цивільного захисту України, ст. 21 

ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ 
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