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життєдіяльності
Система державного регулювання пожежною безпекою здійснює
потужний вплив на спрямованість, зміст та ефективність адміністративнополітичного, соціально-економічного та інших видів державного управління
внаслідок стратегічного значення державно-управлінських рішень, які нею
приймаються, для суспільства та держави, особливо в умовах, коли стоїть досить
гостро питання щодо нейтралізації загроз життєво важливим інтересам. Це
означає, що функції системи виходять, наприклад, за межі адміністративнополітичної чи соціально-економічної сфери державного управління.
З огляду на вищесказане, механізм державного регулювання пожежною
безпекою – це сукупність взаємообумовлених, взаємодіючих органів державного
управління та вищих посадових осіб держави, яка в межах чинного законодавства
та із залученням наявного у її розпорядженні потенціалу держави (матеріально,
фінансового, інтелектуального та духовного), здійснює розробку й реалізацію
владних, регулюючих, координуючих, контролюючих та нормативних державноуправлінських впливів (рішень) на об’єкти безпеки з метою прогнозування,
своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації загроз сталому розвитку
вищезазначених об’єктів, передусім життєво важливим національним інтересам.
Робота механізму державного регулювання може здійснюватися у двох
режимах – нормальному та надзвичайному. Це певною мірою допомагає
зрозуміти суть проблемної ситуації розвитку процесу державного управління.
Ситуації, яка виникає внаслідок невідповідності існуючого і бажаного стану
вказаного процесу, коли стає явною необхідність зміни цілей та параметрів
суспільної діяльності.
Під поняттям механізм державного регулювання пожежною безпекою
розуміється свідомий цілеспрямований вплив суб’єкта управління, у межах
законодавства України, на множину потреб, інтересів і цінностей особи,
суспільства і держави, об’єктивних та суб’єктивних, природних, техногенних
чинників, що впливають на стан в першу чергу і національної безпеки, з метою
підвищення ефективності її функціонування для розв’язання завдань щодо
забезпечення національної безпеки в цілому. Зміст цієї діяльності містить:
визначення цілей, завдань і функцій суб’єктів управління реагування на НС
техногенного і природного характеру; розробку і вдосконалення їх організаційної,
функціональної, інформаційної та психологічної структури; забезпечення
матеріальними, інформаційними та іншими ресурсами; підготовку і реалізацію
управлінських рішень; забезпечення координації та взаємодії державних
інедержавних суб’єктів забезпечення безпеки; регулювання їх організації і
функціонування з урахуванням відхилень від намічених цілей; створення
ефективної системи обліку та контролю і т.ін.
Тому головна увага при здійсненні управління має бути сконцентрована на
розробці комплексу заходів, які здатні зруйнувати механізм, що блокує
можливість ефективних дій. З огляду на це важливим є дослідження факторів та

розробка способів і методів антикризового управління, при цьому основними
правилами повинні бути: системність при аналізі ситуації та прийнятті рішень;
завчасна підготовка адаптованого до місцевих умов плану дій на випадок
надзвичайної ситуації та своєчасне його уточнення; постійна оцінка ризиків та
розробка на цій основі заходів щодо мінімізації можливої шкоди (збитків);
постійна перевірка здатності спеціально створених організаційно-технічних,
інформаційних та інших систем терміново вийти на робочий режим
функціонування; своєчасне забезпечення вищого ієрархічного рівня управління
необхідною інформацією та надання населенню, ЗМІ всебічної інформації;
своєчасне виявлення допущених помилок і негайне коригування дій; організація
ефективної взаємодії місцевих; моніторинг і прогнозування; - щодо ризиків та
динаміки ситуації.
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