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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
СУСПІЛЬСТВА  

За останні 10 років у країні виникло 542,530 тис. пожеж, від яких  

загинуло  майже  понад 35 тис. людей, полум'ям знищено понад 100 тис 

будівель і споруд, лише прямі збитки склали майже 4,5 млрд. грн. і це - без 

урахування пожеж та їх наслідків у шахтах, метрополітенах, лісах, на  рухомих  

транспортних засобах (автомобільного, залізничного, річкового, морського,  

повітряного, трубопровідного транспорту) і на об'єктах Міноборони, МВС, 

СБУ, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби тощо. 

Пожежі є важким тягарем для  економіки держави,  матеріальні збитки від них 

становлять понад 0,3 відсотка валового національного продукту. Зважаючи на  

те,  що  населення  України  становить   близько 1 відсотка  населення світу,  

щорічна кількість загиблих від пожеж людей у нашій державі перевищує  4  

відсотки  загальної  кількості загиблих  від пожеж у світі,  що більше, ніж 

відповідний показник у провідних країнах світу в 2-8 разів . Гострота проблеми    

вимагає    вжиття    організаційних   та інженерно-технічних заходів з боку 

міністерств,  інших центральних та   місцевих   органів   виконавчої   влади,   

органів  місцевого самоврядування.  

Структурна перебудова діяльності державної політики у сфері пожежної 

безпеки на сучасному етапі і надалі повинна здійснюватись у таких напрямках: 

створення цілісної концепції забезпечення пожежної безпеки держави, 

відповідно до історичних, економічних, соціальних та культурних 

особливостей розвитку українського суспільства; 

удосконалення чинного законодавства у сфері пожежної безпеки України; 

адекватна зміна правовідносин органів державного управління з 

юридичними і фізичними особами у сфері пожежної безпеки в умовах 

ринкових відносин. 



 

Для досягнення цієї мети необхідно розв'язати такі завдання:      

створення єдиної  системи   забезпечення   пожежної   безпеки населених 

пунктів та об'єктів;  вироблення стратегічного  курсу  державних органів влади 

щодо впровадження,  розвитку  та  ефективного   функціонування   єдиної 

системи забезпечення пожежної безпеки;     організація розроблення   проектів   

законодавчих   та  інших нормативно-правових актів з питань пожежної 

безпеки;     спрямування і координація діяльності центральних  і  місцевих 

органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування з питань 

пожежної безпеки,  їх орієнтація  на  забезпечення  захисту населених  пунктів,  

об'єктів  та життєво важливих інтересів людей від пожеж. 

Головними шляхами забезпечення пожежної безпеки мають бути: 

 проведення комплексних заходів на вибухо-, пожежонебезпечних 

підприємствах і об’єктах (безумовне дотримання норм технологічних 

регламентів, розробка планів локалізації аварійних ситуацій і ліквідації 

аварій тощо); 

 прискорення поновлення основних фондів вибухо-, пожежонебезпечних 

об’єктів, своєчасне застосування запобіжних заходів для недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій, особливо виникнення масових пожеж; 

 створення ефективних систем технологічного контролю і діагностики 

виникнення пожеж та впровадження автоматичних засобів сигналізації та 

пожежогасіння; 

 підвищення організаційного рівня забезпечення пожежної безпеки житлового 

сектора; 

 удосконалення системи навчання населення правилам пожежної безпеки та 

поводження під час виникнення пожеж; 

 якісне та кількісне оновлення пожежно-технічного озброєння підрозділів 

пожежної охорони; 

 застосування можливостей соціального страхування (від вогневих ризиків); 

 вдосконалення державного нагляду (контролю) за станом пожежної безпеки 

на об’єктах незалежно від форм власності. 



 

Отже  необхідно чітко визначати і конкретизувати чинники, які можуть 

обмежити цей процес, а відповідно знайти шляхи подолання і вирішення 

реальних проблем, оскільки гарантування пожежної безпеки на постійно 

належному рівні є обов’язковою умовою успішного поступального розвитку 

суспільства. Державна стратегія забезпечення пожежної безпеки повинна 

передбачати заходи науково-методичного, нормативно-правового, 

організаційного, матеріально-технічного і фінансового характеру, що 

забезпечують реалізацію стратегічних напрямів гарантування безпеки, які, у 

свою чергу, слід розділити на надзвичайні, першочергові та перспективні. 
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