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АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ РОБІТ І ПОСЛУГ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Ліцензування служить для попередження можливих правопорушень, 

об’єктивно протиправних діянь і запобігання суспільних дій через об’єктивні причини, 

непідконтрольні людині, у тому числі при мимовільній дії джерел підвищеної 

небезпеки. Станом на 01.01.2012 кількість діючих ліцензій становить 2353. В 

порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася на 64 ліцензії або на 2,7%. 

Порівнюючи роботу територіальних органів ліцензування за попередні роки, можна 

відзначити позитивні зрушення в частині, що стосується якості перевірок ліцензіатів. 

Разом з тим, спостерігається низка недоліків в ліцензійній діяльності окремих 

територіальних органів ліцензування. Насамперед необхідно звернути увагу на 

недоліки, які набувають систематичного характеру.  

Аналіз виконаних робіт показує, що окремі ліцензіати взагалі не виконують 

роботи, що ставить під сумнів можливість утримання даними ліцензіатами 

матеріально-технічної бази та спеціалістів, які необхідні для кваліфікованого надання 

послуг протипожежного призначення. Серед недоліків, що виявляються під час 

перевірок територіальних підрозділів, слід відмітити: 

- не на належному рівні ведеться контроль за обліком та технічним 

обслуговуванням систем протипожежного захисту; 

- мають місце випадки приймання в експлуатацію систем пожежної 

сигналізації з використанням приймально-контрольних приладів охоронного 

призначення, які не забезпечують виконання функцій пожежної автоматики та не 

мають відповідного сертифікату; 

-  непоодинокі випадки неспрацювання пожежної автоматики під час пожежі; 

- при прийнятті в експлуатацію систем димовидалення та підпору повітря 

організація, яка проводила монтаж технологічної частини системи, як правило, не 

приймає участь у роботі комісії, що не дає змоги провести якісну перевірку 

змонтованого обладнання. 

Необхідно відмітити низьку якість матеріалів, що готуються за результатами 

перевірок ліцензіатів. Аналіз підготовлених матеріалів свідчіть, що перевірки 



 

здійснюються тільки для показників. Під час перевірок якість виконаних робіт не 

перевіряється, а в матеріалах за результатами перевірок зазначаються лише формальні 

підстави для анулювання ліцензій. 

Сучасний стан пожежної безпеки в державі потребує розроблення і реалізації 

комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом. 

Ліцензіати мають брати до уваги те, що від якості робіт, котрі вони виконують, 

залежить збереження матеріальних цінностей, навколишнього середовища, захист 

життя та здоров'я громадян. З огляду на це Державна інспекція техногенної безпеки та 

територіальні органи ліцензування повинні здійснювати ретельний контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання вимог ліцензійних умов.  
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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано і наведено приклади основних способів управляння 

особовим складом, рекомендації психологічного супроводження професійної 

діяльності пожежних рятувальників, тому, що вважаю саме цю тему актуальною на 

сьогоднішній день. 

Психологія управління  – галузь психології, яка вивчає психологічні 

закономірності управлінської діяльності, проблеми спілкування та взаємодії 

працівників на різних рівнях управління. Ця галузь тісно пов'язана із поведінкою, 

прийнятим рішенням рятівника, або рятувальної команди, які безпосередньо беруть 

участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. 

У соціальному управлінні головними компонентами управляючої підсистеми і 

підсистеми, якою управляють, є люди —  представники органів та підрозділів МНС 

України. На відміну від управління в біологічних і технічних системах, специфіка 

соціального управління полягає в об'єднанні суб'єкта й об'єкта управління. 

Особливостями професійної діяльності пожежних-рятувальників є виконання 

професійного завдання в незвичайних умовах, сполучених із небезпекою для життя і 

здоров'я; несприятливий вплив фізичних і хімічних факторів: сильного задимлення, 

високої температури, вологості, зниження концентрації кисню в повітрі, виділення 

токсичних продуктів горіння, сильних шумів, складна динаміка змін функціональних 

станів, високий рівень нервово-психічної напруги, підвищені фізичні навантаження; 

робота в індивідуальних засобах захисту органів дихання і шкіри, які обмежують огляд, 

рухи і взаємодію один з одним у складі пожежного розрахунку; можливість виникнення 

паніки, метушні, які створюються як постраждалими, так і сторонніми людьми; 

динамічна зміна обстановки, виникнення аварійних ситуацій.  

Перераховані умови діяльності визначають підвищені вимоги не тільки до рівня 

стану здоров'я, фізичної підготовленості пожежного-рятувальника, але й до його 

індивідуально-психологічних особливостей. 



 

Хочу запропонувати рекомендації щодо психологічного супроводження 

професійної діяльності пожежних рятувальників: 

- систему пролонгованої діагностики успішності професійної діяльності в 

процесі професійного психологічного відбору і супроводження службової 

підготовки, яка забезпечує спадкоємність і накопичення достовірної 

інформації щодо професійної придатності кандидата на всіх етапах 

діагностики; 

- цільову програму з професійно-психологічного супроводження рятівників у 

процесі професійної підготовки в навчальних центрах МНС України, яка 

передбачає три функціональних напрямки: діагностичне, корекційне та 

організаційне. Діагностичний напрямок пов'язаний із комплексним 

вивченням і оцінкою індивідуально-психологічних якостей пожежних 

рятівників та багато в чому визначає діяльність за двома іншими 

напрямками. 

 Краще розуміючи людей, можна збільшити свої шанси на успіх. наприклад, 

чим краще ви знаєте хід думок вашого співробітника, тим з кращої сторони ви можете 

подати себе. 

 Важливим моментом є той факт, що люди володіють різними типами 

сприйняття та стилями поведінки, і щоб найефективніше встановлювати з ними 

відносини, потрібно знати про їх погляди, так як люди найбільш відкликаються  до тих, 

хто враховує їх точку зору. Керівник, який використовує свою інформованість, може 

краще керувати своїми підлеглими. 

Таким чином, використання представлених теоретичних та практичних знань 

стосовно психологічних чинників професійної успішності дозволить оптимізувати 

професійну діяльність працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України та 

забезпечити високий рівень її результативності. 
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