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Структура системи цивільного 

захисту Королівства Бельгії 

Підрозділ операційного управління

Вищий інститут з планування невідкладних заходів

Підрозділ планування невідкладних заходів

Підрозділ з кадрових питань і організації роботи

Підрозділ з питань бюджету та контролю управління

Підрозділ з комунікаційних питань

Секретаріат

бюро урядової мережі приватної служби зв'язку

Комісія з питань національних проблем і захисту

Координаційний і кризовий урядовий центр Агенство112

Державна федеральна служба внутрішніх справ Інші Міністерства та відомства в системі цивільного захисту

Уряд Королівства Бельгії



Структура системи цивільного захисту Литовської Республіки 

Інші Міністерства та відомства

в системі цивільного захисту

Відділ управління плануванням

та проектами

Відділ управління національним

резервом

Юридичний відділ

Сектор міжнародних зв’язків

Підрозділ розвитку

Сектор техніки

Відділ підготовки

Сектор попередження населення

Відділ IT-технологій

та зв’язку

Відділ управління

в надзвичайних ситуаціях

Організаційний відділ Відділ служби Відділ

інформаційних технологій

Фінансова група

Єдиний Центр Допомоги

(служба 112)

Оперативний підрозділ

Відділ захисту населення

та планування

Відділ регулювання

цивільного захисту

Сектор навчання населення

Відділ координації

Школа підготовки вогнеборців

Підрозділ захисту населення

Відділ запобігання пожежам

Відділ стандартизації

Сектор реєстрації об’єктів

підвищеної небезпеки

Відділ запобігання аваріям

в промисловості

Відділ інформування громадськості

Центр досліджень у сфері

пожежної безпеки

Головний державний

інспекторат з попередження пожеж

Підрозділ  міжнародних зв’язків

Департамент пожежної служби

та рятування населення

Міністерство внутрішніх справ

Центр екстремальних

для здоров’я ситуацій

Міністерство охорони здоров’я

Уряд Литовської Республіки



Структура системи цивільного захисту Республіки Польщі 

Відділ координації Фінансовий

відділ

Бюро з питань

ліквідації

наслідків

стихійних лих

Відділ

кризового

управління

Управління

міжнародного

співпробітництва

Науково-дослідний центр

протипожежної

охорони

Інформаційно-аналітичне

управління

Департамент кризового

управління та

оборонних справ

МІністерство

внутрішніх справ

і адміністрації РП

Інші Міністерства

та відомства в

системі цивільного

захисту

Уряд Республіки

Польщі



Структура системи цивільного захисту Федеративної Республіки Німеччина 

Міністерства внутрішніх

справ федеральних земель

Уряди федеральних

земель

Управління кризового

менеджменту

Управління запобігання

надзвичайним ситуаціям

Управління технічного

забезпечення та медичного

захисту населення

Управління планування та

цивільного захисту населення

Федеральне Відомство захисту

населення та допомоги при

катастрофах

Департамент з питань

кризового менеджменту

Федеральне Міністерство

внутрішніх справ

Рятувальна служба

112

Органи місцевого самоврядування

міст та районних округів

Інші федеральні Міністерства

в структурі системи

цивільного захисту

ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД

-здійснення аналізу  

ризиків, планування  

і реагування  

на надзвичайні ситуації; 

-забезпечення роботи  

Спільного центру  

оперативного реагування  

федерації та земель; 

-оперативне  

інформування відносно  

потенційно  

кризових ситуацій. 

-широкий комплекс 

питань упередження 

 надзвичайних ситуацій; 

-правове забезпечення  

сфери цивільного захисту; 

- забезпечення роботи  

Німецької системи  

упередження  

надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення  

інфраструктурних  

об’єктів, необхідних для  

виконання основних  

завдань;  

-робота з громадськістю  

-та мас-медіа. 

-координація дій органів  

влади щодо захисту  

населення при загрозі  

виникнення надзвичайних  

ситуацій; 

-забезпечення  

функціональної  

готовності рятувальних  

служб; 

-комплексний медико- 

санітарний захист 

населення; 

-здійснення наукових  

досліджень; 

-захист культурного  

надбання; 

-фінансування заходів з  

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій.  

 

-питання підготовки та  

перепідготовки керівних  

кадрів у сфері  

цивільного захисту; 

-забезпечення роботи  

Академії кризового  

менеджменту; 

-питання міжнародної  

співпраці при  

надзвичайних ситуаціях; 

-проведення спеціальних  

загальнодержавних та  

міжнародних навчань. 

 

Завдання структурних підрозділів Відомства 


