
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 22.12.2022 № 134 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану діяльності добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу  

 

З метою забезпечення участі добровільної пожежної команди в реалізації 

проєкту „Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту України на місцевому 

рівні”, що реалізується Фондом міжнародної солідарності у рамках програми 

„U-LEAD з Європою”, відповідно рішення міської ради від 28.10.2022 № 24-

8/VIII „Про створення добровільної пожежної команди Благодатнівського 

старостинського округу Золотоніської міської територіальної громади” зі 

змінами, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити План діяльності добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Флоренка О.А. та сектор інспекції з безпеки громади відділу 

муніципального інспектування управління житлово-комунального господарства 

(Масюк М.І.).  

 

 

Секретар ради                                                                            Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Масюк 23948 

 



  

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 22.12. 2022 № 134 

 

План діяльності добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу 

 
Назва нормативно-правового 

акту 

Прийнято Заплановано 

ухвалити до 

кінця 2022 

року 

Заплановано 

ухвалити до 

кінця І 

кварталу 

2023 

Заплановано 

ухвалити до 

кінця ІІ 

кварталу 

2023 

Програма забезпечення 

пожежної безпеки на 

території громади (або 

включення відповідних 

заходів у програму ширшого 

спрямування) 

Рішення сесії 

№2-10/VIII від 

15.12.2020 р. 

- - - 

Рішення про створення 

пожежно-рятувального 

підрозділу для забезпечення 

місцевої (або добровільної) 

пожежної охорони 

Рішення сесії 

№24-8/VIII від 

28.10.2022 р. 

- - - 

Рішення про затвердження 

Статуту (Положення) 

пожежно-рятувального 

підрозділу для забезпечення 

місцевої (або добровільної) 

пожежної охорони 

Затверджено 

Положення про 

ДПК 

Рішення сесії 

№24-8/VIII від 

28.10.2022 р 

- - - 

Звіт щодо стану пожежно-

рятувального підрозділу  

- - - червень 

2023 

Правила внутрішнього 

розпорядку пожежно-

рятувального підрозділу  

- - березень 

2023 

- 

Правила обліку реагувань на 

надзвичайні події 

- - березень 

2023 

- 

Правила обліку членів ДПО - - березень 

2023 

- 

Типові договори про членів 

ДПО 

- - березень 

2023 

- 

План проведення тренувань та 

навчань працівників 

пожежно-рятувального 

підрозділу та членів ДПО 

- - березень 

2023 

- 

Інструкція щодо роботи з 

особистим пожежним 

захисним спорядженням 

- - березень 

2023 

- 

 

 

Заступник міського голови                                              Олександр ФЛОРЕНКО 


