
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 08.02. 2023  № 42 

м. Золотоноша 

 

Про склад добровільної пожежної команди  

Благодатнівського старостинського  

округу Золотоніської міської територіальної громади 

 

З метою забезпечення заходів пожежної безпеки, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, запобігання виникнення пожеж та 

їх гасіння на території громади, відповідно до ст. 63 Кодексу цивільного 

захисту, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 № 564 „Про 

затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони” та на 

виконання рішення Золотоніської міської ради від 28.10.2022 № 24-8/ VIII „Про 

створення добровільної пожежної команди Благодатнівського старостинського 

округу Золотоніської міської територіальної громади”, керуючись п. 2 „а”  

ст. 36-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад добровільної пожежної команди Благодатнівського 

старостинського округу Золотоніської міської територіальної громади згідно з 

додатком 1.  

2. Уповноважити на здійснення функцій начальника добровільної 

пожежної команди Благодатнівського старостинського округу Масюка 

Максима Івановича - завідувача сектору інспекції з безпеки громади відділу 

муніципального інспектування управління житлово-комунального 

господарства. 

    3. Затвердити посадові інструкції: 

3.1. Члена добровільної пожежної команди Благодатнівського 

старостинського округу  згідно з додатком 2. 

3.2. Водія добровільної пожежної команди Благодатнівського 

старостинського округу згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
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міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Харін А.В.) та завідувача сектору інспекції з безпеки громади відділу 

муніципального інспектування управління житлово-комунального господарства 

Масюка М.І.   

 

 

Секретар ради                                                                     Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артем Харін 23057 
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     Додаток 1 

    до рішення виконавчого комітету 

    від 08.02. 2023 № 42 

 

Склад  

добровільної пожежної команди  

Благодатнівського старостинського округу  

Золотоніської міської територіальної громади  

 

Шевченко Дмитро Володимирович 

заступник начальника,  

староста с. Благодатне виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Члени пожежної команди 

Водяник Віталій Миколайович 
підсобний робітник виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Шевченко Володимир 

Володимирович 

підсобний робітник виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Артеменко Олександр Віталійович житель с. Благодатне 

Городничий Сергій Олександрович житель с. Благодатне 

Бутров Нікіта Андрійович житель с. Благодатне 

Ольховський Максим Валерійович житель с. Благодатне 

Колєсніков Денис Олександрович житель с. Благодатне 

Цапенко Антон Миколайович житель с. Благодатне 

Черемис Олексій Юрійович житель с. Благодатне 

Гриценко Олег Миколайович житель с. Благодатне 

Чорний Олександр Олександрович житель с. Благодатне 

 

Керуючий справами                                                                     Оксана ШАКУРА 
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   Додаток 2 

    до рішення виконавчого комітету 

    від 08.02. 2023 № 42 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

члена  добровільної пожежної команди  

Благодатнівського старостинського округу 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Член добровільної пожежної команди (далі - ДПК) безпосередньо 

підпорядковується начальнику добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу. 

1.2. Членом ДПК на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 

21-річного віку, пройшла  спеціальну підготовку за встановленою програмою і 

здатна за своїми здібностями та станом здоров’я  виконувати покладені на неї 

обов’язки.  

1.3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПК здійснюється на 

підставі рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

1.4. Член ДПК (пожежний-рятувальник) підпорядковується 

безпосередньо начальнику ДПК та повинен знати: 

– накази та інструкції, що регламентують організацію роботи 

протипожежної служби; 

– будову, розміщення і правила роботи з пожежно-технічним та 

рятувальним озброєнням та обладнанням на пожежних автомобілях; 

– будову, правила експлуатації ізолюючих протигазів і роботи в них; 

            – особливості гасіння пожеж і ліквідації наслідків стихійних лих та 

аварій при несприятливих умовах; 

– основні параметри пожежної небезпеки речовин і матеріалів; 

– основні способи рятування людей та евакуації матеріальних цінностей; 

– основи тактики гасіння пожеж в будівлях і спорудах, на транспорті і в 

сільських населених пунктах; 

– вимоги нормативно – правових актів щодо організації та діяльності 

пожежних служб, взаємодії з іншими службами під час ліквідації пожеж; 

– методи проведення робіт з розкриття і розбирання конструкцій; 

– негативні фактори і небажані явища, що виникають під час пожежі при 

наявності вибухових і радіоактивних речовин; 

– порядок перевірки протипожежного стану житлових і цивільних 

об’єктів; 

– район виїзду ДПК і розташування особливо важливих і 

пожежонебезпечних об’єктів; 

– протипожежне водопостачання; 

– правила надання домедичної допомоги; 

– правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки. 
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2. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Член ДПК (пожежний-рятувальник) здійснює проведення робіт з 

гасіння пожеж, рятування (евакуацію) людей, ліквідації наслідків аварій та 

стихійних лих, евакуації матеріальних цінностей, розкриттю та розбиранню 

конструкцій з використанням спеціальних агрегатів, механізмів, взаємодіяти з 

пожежно-рятувальними підрозділами ГУ ДСНС України у Черкаській області. 

2.2. Несе  чергування у відповідності до затвердженого  графіку. 

2.3. Ліквідовує пожежі та інші надзвичайні ситуації на території села та 

інших сіл району (згідно порядку взаємодій).  

2.4. Володіти навиками надання домедичної допомоги потерпілим. 

2.5. Утримувати в справному стані пожежно-технічне та рятувальне 

озброєння та обладнання, здійснювати його технічне обслуговування, 

випробування й усунення несправностей, які не потребують спеціальної 

підготовки. 

2.6. Використовувати наявні засоби зв’язку та переговорні пристрої. 

2.7. Здійснювати заходи із запобігання виникнення пожеж. 

2.8. Знати способи оповіщення населення про пожежу чи іншу 

надзвичайну подію, в тому числі у випадку катастрофічного затоплення. 

2.9. Знати свої обов’язки, дотримуватись вимог законодавства, 

дисципліни, охорони праці, дбайливого ставлення до майна ДПК. 

2.10. Виконувати розпорядження керівника ДПК (заступника).  

2.11. У разі необхідності під керівництвом начальника ДПК може 

залучатися до виконання робіт, а саме: 

- виконання робіт по благоустрою приміщень і прилеглої території ДПК; 

- виконання робіт під керівництвом старости села Благодатне із 

благоустрою населеного пункту, санітарного очищення захисних придорожніх 

смуг (в межах населеного пункту с. Благодатне). 

  

3. ПРАВА  

 

Член ДПК (пожежний-рятувальник) має право: 

3.1. Під час гасіння пожежі - на безперешкодний доступ до всіх 

виробничих та інших приміщень будівель і територій, а також на вжиття будь-

яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання 

поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та 

гасінням пожежі. 

3.2. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на 

винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення 

(стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в 

триденний термін передавати їх на розгляд до Золотоніського районного 

управління ГУ ДСНС України у Черкаській області. 

3.3. На забезпечення відповідними  інструментами,  індивідуальними 

засобами захисту і спецодягом згідно зі встановленими нормами.  
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3.4. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.5. На обов’язкове особисте страхування відповідно до Закону України 

"Про страхування" та Положення про порядок і умови обов'язкового 

особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року № 232. 

3.6 На оплату праці залежно від займаної посади. 

3.7. На соціальний і правовий захист згідно чинного законодавства. 

3.8. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та в судовому порядку. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Член ДПК (пожежний-рятувальник) несе відповідальність за: 

4.1. Справне утримання і правильну експлуатацію, технічний стан та 

технічне обслуговування використовуваного обладнання. 

4.2.  Дотримання правил, безпеки праці і пожежної безпеки. 

4.3.  Наявність та стан закріпленого за ним майна та матеріальних 

цінностей. 

4.4. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним 

законодавством. 

4.5. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, порушення 

правил з охорони праці, протипожежної безпеки, законних розпоряджень 

міського голови, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, 

рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради може бути 

виключений з членів ДПК.  

4.6. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                     Оксана ШАКУРА 
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Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від 08.02. 2023 № 42 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

водія добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Водій добровільної пожежної команди (далі - ДПК) безпосередньо 

підпорядковується начальнику добровільної пожежної команди 

Благодатнівського старостинського округу.  

1.2. На посаді водія ДПК може бути особа, яка досягла 21-річного віку, 

має категорію водія В, С, пройшла  спеціальну підготовку за встановленою 

програмою і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати 

покладені на неї обов’язки. 

1.3. Зарахування та виключення з членів ДПК здійснюється на підставі 

рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради.  

 

Водій пожежного автомобіля зобов’язаний: 

 

1) знати тактико-технічні характеристики, призначення, улаштування, 

принцип дії, роботу і порядок обслуговування закріпленої техніки, її можливі 

несправності (ознаки та причини виникнення, небезпечні наслідки, засоби 

визначення й усунення), район виїзду, місця розташування джерел 

протипожежного водопостачання, шляхи та проїзди, норми витрат пально-

мастильних матеріалів, не допускати їх перевитрат; 

2) уміти впевнено і безпечно управляти в різноманітних дорожніх і 

метеорологічних умовах автомобілям, що знаходяться на оснащенні ДПК, 

відповідно до відмітки у водійському посвідченні; 

3) суворо дотримуватися Правил дорожнього руху; 

4) систематично підвищувати свої професійні знання й уміння; 

5) уміти працювати зі всіма спеціальними агрегатами і механізмами, а 

також із засобами телекомунікації та інформатизації, установленими на 

закріпленій техніці, у повному обсязі та правильно їх використовувати; 

6) дотримуватися правил безпеки праці і виробничої санітарії під час 

чергування, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту техніки; 

7) перевіряти технічний стан, якісно, своєчасно і в повному обсязі 

проводити технічне обслуговування та дрібний ремонт закріпленої техніки та 

обладнання; 

8) економити пально-мастильні й інші експлуатаційні матеріали, 

дотримуватись порядку їх застосування; 

9) правильно оформляти експлуатаційно-технічні й облікові документи з 

експлуатації техніки; 
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10) стежити за наявністю і станом засобів пожежогасіння на закріпленому 

автомобілі, вміти користуватися ними та засобами надання долікарської 

допомоги; 

11) доповідати начальнику добровільної пожежної команди про всі 

несправності закріпленої техніки і негайно вживати заходів для їх усунення. 

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

2.1. Нести  чергування у відповідності до затвердженого  графіку. 

2.2. Забезпечувати зберігання, належний технічний стан, постійну 

готовність та безперебійну роботу закріпленої техніки у надзвичайних 

ситуаціях.  

2.3. Дотримуватися Правил дорожнього руху, правил особливостей 

перевезень вантажів, пасажирів та багажу на спеціальному автомобілі за різних 

дорожніх умов.  

2.4. Керувати спеціальним устаткуванням, а також засобами зв'язку, які 

встановлені на спеціальному автомобілі.  

2.5. Перевіряти технічний стан та виконувати технічне обслуговування 

закріпленої техніки.  

2.6. Дотримуватися правил зберігання та порядку використання паливно-

мастильних матеріалів.  

2.7. Доповідати начальнику добровільної пожежної команди про технічні 

несправності закріпленої техніки та здійснювати заходи щодо їх усунення.  

2.8. Заправляти спеціальний автомобіль паливом та іншими 

експлуатаційними рідинами та матеріалами.  

2.9. Здійснювати пожежно-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків НС 

спільно з іншими членами ДПК. 

2.10. Надавати домедичну допомогу потерпілим під час дорожньо-

транспортної пригоди у випадку перебування на місці події. 

2.11. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вміння і 

навички. 

2.12. У разі необхідності під керівництвом начальника ДПК може 

залучатися до виконання робіт, а саме: 

- виконання робіт по благоустрою приміщень і прилеглої території ДПК; 

- виконання робіт під керівництвом старости села Благодатне із 

благоустрою населеного пункту, санітарного очищення захисних придорожніх 

смуг (в межах населеного пункту с. Благодатне). 

 

3. ПРАВА  

 

Член ДПК - водій має право: 

3.1. Під час гасіння пожежі - на безперешкодний доступ до всіх 

виробничих та інших приміщень будівель і територій, а також на вжиття будь-

яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання 

поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та 

гасінням пожежі. 
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3.2. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на 

винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення 

(стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в 

триденний термін передавати їх на розгляд до Золотоніського районного 

управління ГУ ДСНС України у Черкаській області. 

3.3. На забезпечення відповідними  інструментами,  індивідуальними 

засобами захисту і спецодягом згідно зі встановленими нормами.  

3.4. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.4. На обов’язкове особисте страхування відповідно до Закону України 

"Про страхування" та Положення про порядок і умови обов'язкового 

особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року № 232.оплату праці 

залежно від займаної посади. 

3.5. На соціальний і правовий захист згідно чинного законодавства. 

3.6. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.  

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Член ДПК - водій пожежного автомобіля несе персональну 

відповідальність за: 

4.1. Справне утримання і правильну експлуатацію техніки і обладнання, 

ремонт та обслуговування закріпленого за ДПК автотранспорту.  

4.2.  Дотримання правил, безпеки праці і пожежної безпеки. 

4.3.  Наявність та стан закріпленого за ним майна та матеріальних 

цінностей. 

4.4. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним 

законодавством. 

4.5. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, порушення 

правил з охорони праці, протипожежної безпеки, законних розпоряджень 

міського голови, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, 

рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради може бути 

виключений з членів ДПК.  

4.6. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством. 

4.7. Наявність та стан закріпленого за ним майна та матеріальних 

цінностей. 

 

 

Керуючий справами                                                                     Оксана ШАКУРА 


