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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ.  

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ  
 

Новак М.В., НУЦЗУ 

НК – Пономаренко Р.В., к.т.н., с.н.с., НУЦЗУ 

 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також забезпечення та до-

тримання ними вимог пожежної безпеки визначено Кодексом цивільного захисту Укра-

їни (далі – Кодекс ) [1]. Зокрема, у статті 42 Глави 10 Кодексу прописано, що непра-

цююче населення самостійно вивчає пам‘ятки та інший інформаційно-довідковий ма-

теріал з питань цивільного захисту, правила пожежної безпеки у побуті та громадських 

місцях та має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самов-

рядування, через засоби масової інформації іншу наочну продукцію, відомості про над-

звичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися 

місце проживання непрацюючих громадян, а також про способи захисту від впливу не-

безпечних факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями [1, с. 3]. Однак, та-

ка робота не є ефективною, проблема забезпечення пожежної безпеки людей, зокрема 

непрацюючих, досі є надзвичайно актуальною і вкрай важливою. Так, згідно із статис-

тичними даними, тільки за останні п‘ять років в Україні виникло 272411 пожеж, в яких 

загинуло 16756 людей, серед яких 484 дитини; отримали травми 8396 людей, з них 722 

дитини; було врятовано 19157 людей та 1499 дітей. У 2008 році Україна посіла третє 

місце серед країн світу за найбільшою кількістю загиблих людей у пожежах (3884).  

Таким чином, необхідно вдосконалити пожежно-профілактичну роботу серед 

населення з метою зниження кількості пожеж та загибелі у них людей. Одним із напря-

мків вирішення порушеної проблематики може стати механізм взаємодії відповідних 

наглядових органів та служб на основі суб‘єкт-об‘єктного впливу «рятувальники – со-

ціальні служби – правоохоронні органи», що полягає в наступному: 

– об‘єктом профілактичного впливу виступає непрацююча людина; 

– суб‘єктом виступають рятувальники, представники соціальних служб та пра-

воохоронних органів; 

– представники соціальних служб та правоохоронні органи є і об‘єктами впливу; 

– представники ДСНС України є розробниками агітаційно-навчального матеріалу. 
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