
 

 
 

МАТЕРІАЛИ ДРУКУЮТЬСЯ  
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ, 

АНГЛІЙСЬКОЮ   
ТА ПОЛЬСЬКОЮ 

МОВАМИ 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ 

 
Х Міжнародної науково-
практичної конференції  

молодих вчених, курсантів  
та студентів 

 
ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
 

Львів – 2015 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

 
д-р техн. наук 

канд. техн. наук 
 

д-р техн. наук 
д-р техн. наук 
д-р техн. наук 

д-р психол. наук 
д-р с.-г. наук 

д-р техн. наук 
д-р техн. наук 

д-р фіз.-мат. наук 
канд. техн. наук 
канд. екон. наук 
канд. техн. наук 
канд. геол. наук 
канд. техн. наук 
канд. техн. наук 
канд. екон. наук 

 
Рак Т.Є. – головний редактор 
Рудик Ю.І. – заступник головного редактора 
 

Гащук П.М. 
Гуліда Е.М. 
Ковалишин В.В. 
Кривопишина О.А. 
Кузик А.Д. 
Рак Ю.П. 
Семерак М.М. 
Стародуб Ю.П. 
Боднар Г.Й. 
Горбань В.Б. 
Горностай О.Б. 
Карабин В.В. 
Кирилів Я.Б. 
Малець І.О. 
Повстин О.В. 

Х Міжнародна науково-практична конференція  
молодих вчених, курсантів та студентів   

 

2 

 

ОРГАНІЗАТОР                 Львівський державний університет 
ТА ВИДАВЕЦЬ                 безпеки життєдіяльності   

Технічний редактор, 
комп’ютерна верстка  
та друк на різографі Хлевной О.В. 
 
Відповідальний за друк  Фльорко М.Я. 
 
 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35,  
 м. Львів, 79007 
 

Контактні телефони: (032) 233-24-79, 233-14-97,  
 тел/факс 233-00-88 
 

Е-mail: ndr@ubgd.lviv.ua  
 

 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки 

життєдіяльності: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук.-практ. конф. моло-
дих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – 420 с.  
 
 Збірник сформовано за науковими матеріалами Х Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспек-
тиви розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» – представників різних країн, мі-
ністерств і відомств з проблемних питань в галузі технічних наук.  
  
Збірник містить матеріали таких тематичних секцій: 
І секція – Пожежна та техногенна безпека; 
ІІ секція – Організаційно-правові аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності; 
ІІІ секція – Організація проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж; 
ІV секція – Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності; 
V секція – Інформаційні технології в безпеці життєдіяльності; 
VІ секція – Природничо-наукові аспекти в безпеці життєдіяльності; 
VІІ секція – Промислова безпека та охорона праці; 
VІІІ секція – Управління проектами та програмами у сфері безпеки життєдіяльності; 
ІХ секція – Тези доповідей Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із спеціальності «Техногенна безпека». 
 

 
© ЛДУ БЖД, 2015 

 
Здано в набір 01.03.2015. Підписано до друку 
20.03.2015. Формат 60х841/3. Папір офсетний.  

Ум. друк. арк. 26,2.  Гарнітура Times New Roman. 
Друк на різографі. Наклад: 100 прим. 

Друк: ЛДУ БЖД 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007. 

За точність наведених фактів, економіко-
статистичних та інших даних, а також за 
використання відомостей, що не рекоме-
ндовані до відкритої публікації, відпові-
дальність несуть автори опублікованих 
матеріалів. При передру-ковуванні мате-
ріалів, посилання на збірник обов’язкове. 

 



 ПРОБЛЕМИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
 

75

УДК 614.84 
 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Оленюк Н.М. 

Яковчук Р.С., к.т.н., ст. викладач,  
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Конституцією України [1] визнано, що найвищою соціальною цінніс-

тю є безпека людини її життя і здоров’я. Кожен громадянин України має кон-
ституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Дані конститу-
ційні права і свободи людини та суспільства в цілому є об’єктами національ-
ної безпеки держави. Забезпечення наглядово-профілактичної діяльності у 
сфері пожежної та техногенної безпеки населених пунктів і об’єктів народно-
го господарства країни, незалежно від форм власності, є невід’ємною части-
ною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, націона-
льного багатства і навколишнього природного середовища. 

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла Кодекс цивіль-
ного захисту України [2]. Він вступив в дію з 1 липня 2013 року. Одне з 
найголовніших досягнень даного нормативно-правового акту є впрова-
дження заходів для зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері 
техногенної та пожежної безпеки. 

Питанням здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техно-
генної та пожежної безпеки присвячена глава 14 Кодексу. У статті 64 мова 
йде про те, що центральний орган виконавчої влади, який здійснює держав-
ний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений органі-
зовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог 
законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожеж-
ної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб. 

24 грудня 2012 року Указом Президента України № 726 було утворе-
но Державну службу України з надзвичайних ситуацій, яка є правонаступ-
ником Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції 
техногенної безпеки України, що реорганізувалися. ДСНС України входить 
до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної по-
літики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 
ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної без-
пеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму 
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності [3]. 

Одним із основних завдань новоствореної Держслужби стає здійснен-
ня державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог 
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законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, 
а також за діяльністю аварійно-рятувальних служб. Сутність контролю поля-
гає в перевірці відповідності діяльності учасників суспільних відносин уста-
новленим у суспільстві приписам, у межах яких вони мають діяти.  

Контроль у сфері цивільного захисту населення – це діяльність упов-
новажених публічних органів (посадових осіб), що полягає у спостережен-
ні, аналізі та перевірці об’єктів контролю й спрямована на запобігання, ви-
явлення та припинення дій, що суперечать установленим державою нор-
мам, правилам і стандартам, а також застосування заходів відповідальності 
до винних осіб. 

Різновидом контролю є нагляд, що є похідною складовою зі специфі-
чними ознаками, до яких можна віднести: перевірку дотримання норм пра-
ва, спеціальних правил, установлених на об’єктах, що перебувають під на-
глядом; організаційну непідпорядкованість об’єкта органу, що здійснює 
нагляд; у разі виявлення порушень законодавства у процесі нагляду органи, 
що його здійснюють, застосовують заходи відповідальності. 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження 
господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених 
підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у ви-
падках, передбачених законом [4]. 

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний на-
гляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд 
(контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відпо-
відно до закону. У разі порушення вимог законодавства з питань техноген-
ної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання законних вимог посадо-
вих осіб,  вони зобов’язані застосовувати санкції, визначені законом. 
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