
Накази МНС України, МВС України, що 

визначають порядок виконання завдань 

цивільного захисту: 
 

Наказ МВС від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в 

Україні» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697) 

НАПБ А.01.001-2014;  

Наказ МВС від 11.09.2014  № 934 «Про затвердження Порядку організації та 

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» 

(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977);  

Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної 

безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на 

небезпечних територіях (зареєстровано в Мінюсті 3 вересня 2007 р. за № 1006/14273);  

Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653 «Про затвердження Інструкції щодо 

утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» (зареєстрований в Мінюсті 

02.11.2006 за №1180/13054);  

Наказ МНС України № 485 від 10.02.2012 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони)» у складі проектної документації об’єктів»;  

Наказ МНС України від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних 

рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження»;  

Наказ МНС України від 18.12.2000 р. № 338 «Про затвердження Положення про 

паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» (зареєстровано в Мінюсті від 24 січня 

2001 р. за N 62/5253); Наказ МНС України № 659 від 24.09.2007р. «Про удосконалення 

паспортизації територій щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій»;  

Наказ МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики 

спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 29.08.2002 за №708/6996);  

Спільний наказ МНС, Мінагропромполітики, Мінекономіки, Мінприроди від 

27.03.2001 №73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу 

(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і 

транспорті» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.04.2001 за №326/5517);  

Спільний наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС 

України від 17.05.2004 №87/211 «Про затвердження Плану реагування на радіаційні 

аварії» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.06.2004 за №720/9319);  

Наказ МНС від 16.07.2009 р. №494 «Про затвердження розроблення планів 

цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливій період»;  

Наказ Держатомрегулювання від 07.04.2005 № 38 «Про затвердження Положення 

щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних 

матеріалів» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 22.04.2005 за №431/10711).  

 
 


