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Забезпечення пожежної безпеки як напрямок забезпечення національної безпеки 
України є однією з важливих та актуальних функцій держави щодо охорони та захисту 
життя людей, національного багатства,майна та довкілля. 

Управління пожежною безпекою як різновид державного управління має свої 
особливості, які зумовлені специфічним об'єктом та суб'єктом у цій сфері. Основу 
суб'єктного складу становлять сили й засоби системи протипожежного захисту, які 
виконують завдання з профілактики і гасіння пожеж, рятування людей, майна тощо. 
Специфічним об'єктом управління є, з одного боку, життя і здоров'я людей, їх права і 
свободи, матеріальні і духовні цінності, нормальна діяльність державних інституцій, з 
іншого - фізичні та юридичні особи, які зобов'язані дотримуватись правил (вимог) 
пожежної безпеки, а також підлеглі (підпорядковані) підрозділи стосовно керівних 
органів у субординаційних відносинах. 

Підвищення ефективності державного управління у сфері пожежної безпеки 
залежить від чіткого нормативного визначення повноважень суб'єктів, які його 
здійснюють. 

Суб'єктів, які здійснюють управління у сфері забезпечення пожежної безпеки, 
необхідно об'єднати у дві групи: 

1) загальні, а саме - органи загальної компетенції, які визначають 
иісади внутрішньої політики держави, наділені правом прийняття норма- 
гивно-правових актів в цій сфері, здійснюють координаційні повноваження, реалізують 
державну політику щодо забезпечення внутрішньої безпеки у підвідомчих їм сферах 
тощо; 

2) спеціальні, які безпосередньо виконують завдання із забезпечення 
пожежної безпеки, а саме профілактика та гасіння пожеж, і до яких відно- і чться: 
виконавчий орган, який здійснює державний нагляд у сфері пожежного нагляду та 
цивільного захисту і техногенної безпеки та інші структурні підрозділи, які в сукупності 
являють собою центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 
сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Повноваження суб'єктів загальної компетенції у сфері забезпечення пожежної 
безпеки держави різні. Візьмемо, наприклад, найголовніші: 

Верховна Рада України у сфері забезпечення пожежної безпеки формує основи 
державної політики щодо забезпечення пожежної безпеки шляхом закріплення 
конституційних та правових засад щодо безпеки житні та здоров'я людей, забезпечення 
безпечного функціонування юридич- 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад 'юнктів, 
аспірантів, курсантів і студентів 

них осіб, визначення головних завдань, напрямків, принципів і пріоритетів, 
встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування у зазначеній сфері. У 
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статті 85 Конституції України закріплено повноваження Верховної Ради України. Аналіз 
цієї статті дає змогу розглядати повноваження Верховної Ради України в площині 
забезпечення пожежної безпеки, як суб'єкту управління у зазначеній сфері. 

Під час нормотворчої діяльності Верховна Рада України приймає законодавчі акти 
з питань пожежної безпеки (створює механізм управління). Особливістю установчої 
діяльності Верховної Ради України у цій сфері є те, що вона, так би мовити, є похідною 
від нормотворчої, під час реалізації установчих повноважень визначається правовий 
статус органу Державної інспекції техногенної безпеки України, інших загальних та 
спеціальних суб'єктів у цій сфері. Об'єктом контрольно-наглядової діяльності Верховної 
Ради України' може бути будь-яка сфера (напрямок) діяльності загальних та спеціальних 
суб'єктів щодо забезпечення пожежної безпеки, а також фізичних та юридичних осіб, які 
зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки. 

Глава держави здійснює свої повноваження у сфері пожежної безпеки як напрямку 
національної безпеки держави. Особливість статусу Президента України як суб'єкта 
управління пожежною безпекою полягає у здійсненні ним загального керівництва у цій 
сфері. 

Повноваження Кабінету Міністрів України як суб'єкта управління за-1 
безпеченням пожежної безпеки визначає загальні засади діяльності органів | державної 
пожежної охорони, здійснює загальний контроль за їх діяльністю; забезпечує здійснення 
внутрішньої політики держави, виконання Конституції і | законів України, актів 
Президента України з питань пожежної безпеки тощо. 

Отже, ефективність та рівень розвитку державного управління у сфері пожежної 
безпеки залежить від суб'єктів загальної компетенції, а саме керування службою з 
надзвичайних ситуацій, надання нормативно визначених повноважень та організації 
вирішення проблемних питань. 
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У теперішній час в Україні здійснюються політичні та соціальні реформи. Країна 
переживає розвал централізованих та розподільчих форм господарю- іі іння. За такого 
перевороту змінюються не тільки вищезгадані економічні відносини, але й ролі та 
функції суб'єктів підприємницької діяльності (держави, |Х)ботодавця і працівника). Такі 
зміни відбуваються і в охороні праці. 

Система управління охороною праці на підприємстві - це органи у правління 
підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять 



цілеспрямовану діяльність щодо здійснення завдань і функцій у правління з метою 
забезпечення здорових, безпечних і продуктивних умов праці, запобігання травматизму 
та профзахворюванням. Таке управління охо- імжою праці здійснюється шляхом 
послідовного визначення мети роботи об'єкта і органів управління, завдань і заходів з 
охорони праці, функцій і мето- ДІн управління, складання організаційно-методичної 
документації. Метою унривління охороною праці на підприємствах України є 
забезпечення збере- «сння здоров'я та працездатності людини у процесі праці, а також 
поліпшення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням. 

Велике значення має внутрішній контроль, який, на відміну від інших випій 
контролю, проводиться значно частіше і від дієвості якого вагомо залежить ник охорони 
праці на підприємстві. Внутрішній контроль поділяється на- повсяк- 
........................  ... їй, тобто такий, за якого забезпечується служба охорони праці 
підприємства; 
і|«'м.і;іський; адміністративно-громадський триступеневий. Діяльность з охорони м|иіщ і 
прямовано на створення у працівників інтересу в забезпеченні безпечних умі ні праці. 
Це передбачає моральні та матеріальні заохочення, а також покарання ні іи шіконання 
покладених на працівника зобов'язань стосовно безпеки праці або І порушення. Щоб 
заохотити працівників, використовують певні заходи до яких па мі. премій 
винагороди за виконану конкретну роботу, винахідництво, пропійні ш і питань охорони 
праці тощо. Головною метою управління охороною прані < 11 морсння здорових, 
безпечних та продуктивних умов праці для покращення ІЩМІНІРІОГО побуту. У 
спрощеному вигляді система управління охороною праці є Мупністю суб'єкта та об'єкта 
управління. Безпосередньо суб'єктом управління в 11* и мі управління охороною праці 
на підприємстві є керівник, а в цехах, на ви- 

'іич дільницях і в службах - керівники відповідних відділів. Об'єктом 
управ- и ціІІ системі виступає діяльність відділів (підрозділів) та служб 

підприємст- Ц дни шГкгтечения безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях. 
Ор- ІЯМІ шнІЛну пі методичну роботу з управління охороною праці, створення управ- 
ЯВьміч рішень та контролю за їх реалізацією здійснює служба охорони праці 
ИрМИгмспш, що підпорядкована головному інженерові (керівнику підприємст- М) І Ірп 
цьому суб'єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в урнпч відділах 
підприємства та приймає рішення, спрямовані на приведен- 
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