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ПРАВОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Становлення суверенної України повинно супроводжуватися створенням 

безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності 

людини. Основне місце в цьому процесі посідає законодавство у галузі 

регулювання відносин з охорони здоров’я людини та навколишнього 

середовища і безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях повсякденного 

життя, тобто безпеки життєдіяльності. Ці відносини регулюються 

нормативними актами різної юридичної сили – конституцією, законами, 

урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами та 

нормативними актами місцевих органів влади. 

Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає законодавство 

України: про охорону здоров’я, про охорону праці, про дорожній рух, про 

цивільну оборону, про охорону навколишнього середовища тощо. 

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції 

України і регулює суспільні відносини у галузі охорони здоров’я. 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994 року регулює суспільні відносини, які 

виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

визначає відповідні права й обов’язки державних органів, підприємств, установ, 

організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби і здійснення нею державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні. 

Важливе значення має Закон «Про запобігання захворюванню на синдром 

набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 03.03. 

1998 року № 155/98-ВР. 



Особливу актуальність має Закон України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» від 06.04.2000 року. Цей закон спрямований на 

запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, 

локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює права, обов’язки 

та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб. 

Законодавство про охорону праці складається із Закону України «Про 

охорону праці», Кодексу законів про працю України та інших нормативних 

актів. 

Правова сторона охорони навколишнього середовища – це сукупність 

державних заходів, закріплених у правових документах, з метою збереження і 

поліпшення сприятливих природних умов і ґрунтується на Конституції 

України, відповідно до якої земля і її надра, ліси, води, є всенародним 

надбанням. 

Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з 

природним станом ландшафту та інших природних комплексів і унікальних 

територій, створення на їх основі природних об'єктів, які підлягають особливій 

охороні, що сприяє зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, 

збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи. 

З метою вдосконалення управління Цивільною обороною України, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та здійснення заходів щодо 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи указом президента України 

утворено Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 року №174 

затверджено «Положення про Державну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». 



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з безпекою та захистом населення 

і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного і техногенного 

походження. 

 

Література: 

1.Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності– Львів, Афіша, 1999. 

2.Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С., Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. 

Київ – 2000. 


