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Пожежі в селі виникають дедалі частіше, їх кількість зросла з 10470 тис. в 2011 році, до 12814 

тис. в 2012 році, на 22,4% (37,6% від загальної кількості по Україні). Одними із головних причин їх 
виникнення є необізнаність населення, щодо дотримання правил пожежної безпеки, в основному 
через низький рівень агітаційно-пропагандистської діяльності. Загибель людей у сільській місцевості 
за 2012 рік складає 779 осіб, а це становить 49,9% від загальної кількості. Такий стан пожежної 
безпеки (Далі – ПБ) знаходить відображення у неможливості підрозділів державної пожежної 
охорони вчасно прибути до місця виклику (час прибуття в середньому складає 30-40 хв.), через їх 
значну віддаленість, як наслідок мало-ефективність. Вирішення цієї проблеми створенням пожежних 
депо, чи окремих постів пожежної охорони є неможливим, через неспроможність держави виділення 
коштів. У європейських країнах ліквідація пожеж добровільними пожежними  дружинами (Далі – 
ДПД) становить 35-40%, а в Україні лише 3-4%.  

Процедура створення ДПД регламентована Законом України «Про пожежну безпеку», 
постанови Кабінету Міністрів від 25.02.2009р. № 136 «Про стан справ щодо створення та сприяння 
функціонуванню добровільних пожежних дружин» 

Створення добровільних пожежних дружин передбачає проектно-орієнтований підхід, щодо 
організацію заходів з утворення підрозділу. Проектне середовище зображено на рис. 1 

Проект створення ДПД у сільській місцевості вимагає гармонізації дій органів 
самоврядування, представників державної пожежної охорони та громадян. Ефективна реалізація 
такого проекту, може бути досягнута шляхом тісної взаємодії всіх учасників процесу управління 
проектом формування ДПД у сільській місцевості, а також залучення механізмів, методів та 
технологій проектно-орієнтованого управління. Модель-схема такого проектного середовища 
представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Модель-схема управління проектом створення ДПД у сільській місцевості та умови 
гармонізації всіх учасників процесу 
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Як видно із схеми рис.1, успішна реалізація такого проекту досягається шляхом формування у 
кожного громадянина зокрема та сільської громадськості в цілому рівня компетентності в питаннях 
ПБ. Вагомим фактором ефективності функціонування такого проектного середовища є залучення 
мас-медіа, радіо, ЗМІ та ЗМК при управлінні проектом ДПД у сільській місцевості. 
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Проблема енергозабезпечення та енергопостачання є складною та вимагає постійних досліджень і 
пошуку альтернативних джерел енергії. Враховуючи непросту політичну та економічну ситуацію в Україні, 
а також завищену ціну на поставлений газ, з’являється необхідність оптимізації використання наявних 
ресурсів, з метою економії і досягнення енергетичної незалежності. Впровадження енергоефективних та 
енергоощадних технологій, а також використання тих ресурсів, які є найбільш поширеними в тому чи 
іншому регіон є пріоритетним завданням як для кожного громадянина окремо, так і для держави загалом. 

Територіальна та географічна особливість кожного регіону України вносить певні корективи у 
вибір того чи іншого виду природних ресурсів, який буде найбільш рентабельним і ефективним 
загалом. Основними факторами які впливають на правильний вибір тих чи інших ресурсів є: 

 час поставки ресурсів; 
 рентабельність його поставки; 
 доцільність використання ресурсів в умовах того чи іншого регіону; 
 дороговизна систем перетворення ресурсів у теплову енергію; 
 екологічність використання природних ресурсів. 
Реалізація енерго-ресурсозберігаючих проектів у регіональному вимірі для умов України 

можливо за умов вчасного та рентабельного використання того чи іншого виду палива. Формально 
модель-схему такого проектного середовища можна представити у вигляді схеми «Модель проектного 
середовища використання енерго-ресурсозберігаючих технологій у регіональному вимірі». 

 

 
Рис. 1. Модель проектного середовища використання енерго-ресурсозберігаючих технологій у 

регіональному вимірі 


