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-  розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, 
будівельного та іншого виробництва.

В Україні принцип “забруднювач платить” було запроваджено в 
1991 році Законом України “Про охорону навколишнього природного се
редовища”, стаття 44 якого встановила, що в Україні здійснюється плата за 
забруднення навколишнього природного середовища. Безпосередньо ме
ханізм визначення плати і стягнення платежів за забруднення довкілля був 
урегульований постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. 
та відповідною Постановою від 1 березня 1999 року, якими затверджено 
Порядок встановлення нормативів збору і стягнення платежів за забруд
нення навколишнього середовища.

У системі регулювання суспільних відносин у галузі охорони дов
кілля плата за забруднення несе велике різноманітне навантаження -  сти
мулююче, координаційне, контролююче та компенсаційне.

Стимулюючий бік плати за забруднення виявляється в її впливі на еко
номічні інтереси екологічно небезпечних підприємств шляхом підвищення або 
зменшення економічного тиску на них залежно від обсягів викидів (скидів) у 
довкілля (чим більше обсяг викиду—тим вишд плата) [4].

Платежі за розміщення відходів у навколишньому середовищі компенсу
ють економічні збитки від негативного впливу відходів на здоров’я людей, об’єкти 
житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угідця, водні, лісові, 
рійні, рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості й транспорту.

Оцінка впливу людини на природне середовище має на меті 
стабілізувати, або навіть зменшити, негативні дії на довкілля, навчитися регу
лювати, контролювати, прогнозувати їх. Збитки можуть виникнути внаслідок 
знищення елементів природного середовища, його забруднення викидами, 
стоками, відходами, виснаженням природних комплексів, нераціональним 
використанням природних ресурсів, порушенням екологічних зв’язків у сере
довищі існування живих організмів, у тому числі людини.

Глобальні екологічні проблеми можна охарактеризувати як проблеми, 
які виникають із протиріч між соціальним характером розвитку людства та 
здатністю природи забезпечити умови його існування. Вирішення глобальних 
екологічних проблем означає усунення об’єктивних і суб’єктивних причин їх 
кризового загострення.
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Рис. 1. Концептуальна модель створення методики 
управління ризиками у  проектах цивільного захисту

Ефективною є така стратегія управління ризиками, яка передбачас і  
зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, так і зменшенії 
розмірів можливих втрат від них. У світовій практиці прийнято користуванні 
принципом ALARA (As Low As Reasonably Achievable): «Будь-який рищ 
повинен бути знижений настільки, наскільки це є практично досяжним або 
до рівня, який є настільки низьким, наскільки це розумно досяжне» [21. ЕфеІ 
тивність і контрольованість процесу управління ризиками надзвичайних ситЦ 
ацій техногенного і природного характеру у державі має забезпечувати роми 
лужена інфраструктура механізмів регулювання техногенної і природної бої 
пеки, яка застосовує нормативно-правові, організаційно-адміністративні, щ 
женерно-технічні, економічні та інші методи регулювання.

Забезпечення безпеки за допомогою використання ризик-орієнгованоп 
підходу передбачає превентивне втручання з урахуванням рівня розвитку наущ 
й технологій Такий підхід може дати десятикратну економію коштів на збе|# 
ження безпеки та ліквідацію негативних наслідків надзвичайних ситуацій.
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«•1*1 \ІІНАЦІЯ КОРЕКТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ 
СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ

t іктема екстреного виклику -  це автоматизована комбінована сис- 
і*м > , пріїїшіння заходами з надання допомоги у випадку надзвичайної си- 
імнн 111 Комбінованість такої системи полягає у можливості одночасно 
Ні ,*.пп ик людьми, так і комп’ютерами. Сьогодні ця система ефективно 
ф| нміюиуі и провідних країнах світу, зокрема СІЛА, Канаді, Німеччині і 
М дім під яких, на нашу думку, можна й необхідно використовувати у 
ф* “і і • пні проблем впровадження й діяльності даної системи в Україні.

І •пшінок інноваційних технологій, комп’ютеризація та автоматизація 
и пні і і екстрених служб у світі ставить перед нами завдання пошуку оп- 

МН«. її ми\ рішень та формування еталону коректних методів обслуговуван
ії §0іночі і ін зважаючи на усі потенційно прогнозовані фактори впливу. Ви- 
|м<м‘ш і цього актуальною проблемою можна вважати необхідність визна- 
Ш  имітгііиіьні вимоги до управлінців такою системою, зокрема операто
рів в»і інтонують основне функціональне забезпечення діяльності Системи.

і >і нову злагодженої взаємодії усіх операторів та коректного обслуго-
t a t .....пґюнентів системи екстреного виклику становить складна багатог-
іміїк і к-кт іїа конструкція управління персоналом. Керування такою конс- 
|jjk#Hliiii передбачає проектний підхід, зокрема й використання загальноп- 
Шмиїїн та достатньо досліджених прийомів, описаних у праці 
І  Н Миртова, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпильової [2]. За результатами цих 
|РяІ#і*і'ні. найбільш ефективним видається практичне застосування проек
т і  инн ірукції, яку можемо схематично відтворити у чотирирівневій піра- 

ИІМ ннмі и до формування якісних характеристик проектних одиниць (див. 
Йр> 11 І Іорший рівень — фундаментальний — полягає у визначенні основних 
Р *  морстичних знань усіх працівників системи екстреного виклику 
Е я  і і ін н-ма 112). Другий рівень -  основний -  передбачає наявність чи роз- 
Р Іі » і гпівробітників Системи 112 таких основних людських якостей як
|Щі..... п. цо психологічного навантаження, прояви високого рівня комуні-
рМмнпн щібностей, володіння морально-етичними нормами й уміння за- 
іц*н*п іні і и принципи гуманоцентричної міжлюдської взаємодії. Третій — 
Б |  ** її її м ріпень -  необхідний для узагальнення діяльності попередніх двох
їй*!..,, ....дозволяє здійснити аналіз функціонування та відповідності усіх
ррм  v .....(робітників Системи 112. Четвертий рівень -  рівень результату,

ми Он хотіли отримати внаслідок генерації даної піраміди з метою якіс- 
)рн шиініру працівників Системи 112 та їх подальшої діяльності.
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f  IV Рівень -  
\ Результат

III Рівень -  ЗАГАЛЬНИЙ

II Рівень -О СН О В Н И Й

І Рівень -  Ф УНДАМ ЕНТАЛЬНИЙ

Рис. 1. Модель піраміди синтезу якісних характеристик 
співробітників Системи 112.

Така модель відображає важливі засадничі принципи відбору персо- 1 
налу для роботи у спецслужбах екстреного виклику. Вона є інтегрованою І 
комплексною структурою, усі рівні якої взаємозалежні й безпосередньої 
пов’язані між собою як її невід’ємні складові. Опрацювання кожного рівня І 
в контексті загальної ефективності всієї моделі дозволить виділити найва-І 
жливіші параметри вимог до складу працівників Системи 112 й враховува
ти їх під час реалізації відповідних проектів щодо впровадження й діяльно
сті такої системи у регіональному вимірі України.
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СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Чмбе іпечення пожежної безпеки як напрямок забезпечення національної
....... мі У країни є однією з важливих та актуальних функцій держави щодо охо-
.....и ні інхисіу жига людей, національного багатства,майна та довкілля.

Управління пожежною безпекою як різновид державного управлін- 
ич м и ( іюї особливості, які зумовлені специфічним об’єктом та суб’єктом 
t мім і форі. Основу суб’єктного складу становлять сили й засоби системи
■і.... . захисту, які виконують завдання з профілактики і гасіння

мн*«*. рятування людей, майна тощо. Специфічним об’єктом управління 
► і того боку, ж и т т я  і здоров’я людей, їх права і свободи, матеріальні і 
>н* іиіі цінності, нормальна діяльність державних інституцій, з іншого -  
( і «м іні га юридичні особи, які зобов’язані дотримуватись правил (вимог) 
нн*< і т і ї  безпеки, а також підлеглі (підпорядковані) підрозділи стосовно 
Р>|іінііи ч органів у субординаційних відносинах.

Підвищення ефективності державного управління у сфері пожежної 
Я* ни м і  іалежить від чіткого нормативного визначення повноважень 
И II І !■ I III, які його здійснюють.

< уб’сктів, які здійснюють управління у сфері забезпечення пожеж-
Ииі і...... ни, необхідно об’єднати у дві групи:

І ) шгальні, а саме -  органи загальної компетенції, які визначають 
Мини ину їрішньої політики держави, наділені правом прийняття норма- 
М нчіч п |р іш о в и х  актів в цій сфері, здійснюють координаційні повноважен
ню і ниш іують державну політику щодо забезпечення внутрішньої безпеки 
» ні.мидпмчих їм сферах тощо;

) ) спеціальні, які безпосередньо виконують завдання із забезпечення 
і їй» безпеки, а саме профілактика та гасіння пожеж, і до яких відно- 

і *іи « иііконавчий орган, який здійснює державний нагляд у сфері поже-
* ........... та цивільного захисту і техногенної безпеки та інші струк-
I) |імі підрозділи, які в сукупності являють собою центральний орган вико- 
ннк ни иііііди, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та по- 
**- Мін / безпеки.

І Ііпшоваження суб’єктів загальної компетенції у сфері забезпечення 
іінфр ф мої безпеки держави різні. Візьмемо, наприклад, найголовніші:

Ні-рховна Рада України у сфері забезпечення пожежної безпеки фо- 
(імн основи державної політики щодо забезпечення пожежної безпеки
.....і нм шкріплення конституційних та правових засад щодо безпеки жит-
I* ія »морои’я людей, забезпечення безпечного функціонування юридич-


