
  

                                                                                                      
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

тринадцята сесія восьмого скликання 

                                                       Рішення №80   

13 жовтня 2021р. 

смт. Кушугум 
 
Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської територіальної 
громади Запорізького району Запорізької області 
 

          Керуючись ст. 63 Кодексу цивільного захисту України,  ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.07.2013р. № 564 «Про затвердження Порядку 

функціонування добровільної пожежної охорони»,  з метою підвищення рівня 

пожежної безпеки та організації профілактичної роботи на території 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, 

вжиття заходів, спрямованих на запобігання пожеж, організації їх гасіння, 

здійснення громадського контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

пожежної безпеки, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити добровільну пожежну команду Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області 

           

2. Затвердити склад добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

  

3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної 

команди  здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством України. 

         

 4. Схвалити в цілому проект Положення про добровільну пожежну команду 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області  

(додається). 

        

 5. Доручити спеціалісту-програмісту загального відділу апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Василезі В.В.  погодити  проєкт вищезазначеного Положення з Головним 

управлінням Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Запорізькій, Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог ст. 62 Кодексу цивільного захисту  



України та подати його на затвердження сесії Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області. 

  

 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійні комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

енергозбереження Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області. 

 

Селищний голова                                                                В.С.Сосуновський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                            Додаток 1 

       до рішення Кушугумської селищної 
                                                                ради Запорізького району  

                                                                                                           Запорізької області   
                                                                 від  жовтня 2021р.   №  
 

 
Склад 

добровільної пожежної команди Кушугумської територіальної громади  
Запорізького району Запорізької області 

 
 

Асатрян 

Оганес Арамович 

Єресько  

Олександр Володимирович 

начальник пожежної команди,  

водій Кушугумської селищної ради 

заступник начальника пожежної 

команди, староста смт. Балабине 

 

Члени добровільної пожежної команди: 

 

Василега 

Владислав Вікторович 

спеціаліст-програміст загального 

відділу апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької 

області  

Пономаренко  

Олександр Олександрович 

робітник з благоустрою сектору 

господарського забезпечення апарату 

виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  

Юсуфов 

Ельдар Газанфарович 

завідуючий господарством сектору 

господарського забезпечення апарату 

виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

Харченко  

Олександр Володимирович 

перший заступник Кушугумського 

селищного голови Запорізького району 

Запорізької області  

Цьопа 

Владислав Олександрович 

т.в.о. директора СКП «Вічність» 

Кушугумської селищної ради 

Запорізького району 

Запорізької області 

Шкрум 

Микола Володимирович 

директор КП «Благогустрій» 

Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької 

області  

 

Секретар ради                                                                         В.С.Кривенко  
                                                           
 
 
 



                                                           Додаток 2 
                                                      до рішення Кушугумської селищної 

                                                           ради Запорізького району  
                                                                                                    Запорізької області   

                                                           від                  №  
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про добровільну пожежну команду Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області 

 

I. Загальна частина 

 

       1.1. Добровільна пожежна  команда  Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області (далі  - пожежна команда)  є  місцевим 

пожежно-рятувальним підрозділом, заснованим на комунальній власності  

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області. 

       1.2. Пожежна команда у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної ради 

України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказами ДСНС, актами 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та цим 

Положенням. 

1.3. Пожежна команда підпорядковується голові Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області, а під час гасіння пожеж та 

ліквідації надслідків надзвичайних ситуацій-керівнику гасіння пожежі або 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

1.4. До складу пожежної команди залучаються особи, які досягли 18-річного 

віку, пройшли спеціальну підготовку на базі навчальних закладів, що мають 

відповідний рівень акредитації, і здатні за своїми здібностями та станом 

здоров`я виконувати покладені на них обов’язки.  

1.5. Організаційну структуру та штат пожежної  команди визначає  голова 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

1.6. Соціальний і правовий захист  членів пожежної команди здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.7. Залучення пожежної команди до ліквідації пожеж та наслідків 

надзвичайних ситуацій, техногенного і природного характеру (далі-НС), 

проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 

виникнення НС проводиться відповідно до Пану залучення сил і засобів, що 

затверджується рішенням селищної ради за погодженням з територіальним 

органом ДСНС Украї\ни та іншими суб’єктами реагування, сили і засоби яких  

залучаються для ліквідації наслідків НС (подій, пожеж) на території 

Кушугумськї селищної ради Запорізького району Запорізької області, а також 

планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для 

відповідного регіону. 

1.9.За організаційно-правовою формою господарювання пожежна команда є 

підрозділом Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 



області і здійснює свою діяльність відповідно д чинного законодавства 

України. Метою діяльності пожежної команди не є тримання прибутку. 

 1.10. Персоналу пожежної команди, який залучається до ліквідації пожеж 

та НС, надається медична допомога та медико- психологічна реабілітація згідно 

з чинним законодавством України. 

1.11. Пожежна команда виконує покладені на неї завдання в межах 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

1.12.Пожежна команда під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 

спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, 

розташованими на території Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області. 

1.13. Контроль за діяльністю пожежної команди здійснює Кушугумська 

селищна рада Запорізького району Запорізької області та територіальний орган 

ДСНС. 

1.14. Місцезнаходження пожежної команди :смт. Кушугум, вул. Соборна, 

23, Запорізького району Запорізької області. 

     

ІІ. Основні завдання та функції пожежної команди 

 

       2.1. Основним    завданням пожежної  команди є забезпечення пожежної 

безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння 

пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків 

інших НС. 

Пожежна команда  відповідно до покладеного на неї завдання: 

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж; 

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки на території громади; 

3) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема, разом 

з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони; 

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності  до 

виконання покладених на неї функцій; 

5)  інформує  територіальний орган ДСНС про факти 

виникнення   пожеж   і  порушення  вимог  пожежної  безпеки,пожежонебезпеч

ні ситуації; 

6) вживає заходів для широкого інформування громадськості про 

причини виникнення пожеж та  їх  небезпеку,  порядок  дій  у  випадку 

виникнення пожежі; 

7) проводить роботу, спрямовану на формування у громадян (працівників 

комунальних підприємств, учнів та молоді) свідомого ставлення до 

необхідності дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної 

співпраці у заходах із запобігання виникнення пожеж, здійснення відбору серед 

них осіб, що виявляють бажання стати членами пожежної команди; 

8) вносить органам  виконавчої  влади  та  органам  місцевого 

самоврядування пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки; 

9) бере участь: 



разом з територіальним підрозділом ДСНС в  проведенні відпрацювань 

населених пунктів; 

разом з територіальним підрозділом ДСНС, молодіжними  організаціями  

у  заходах  з утворення та організації роботи дружини юних пожежних; 

10) може виконувати  роботи,  пов'язані  із  запобіганням  виникненню 

пожеж при наявності кваліфікованих фахівців та необхідних дозвільних 

документів, на платній основі; 

11) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства України. 

       2.2. Залучати членів пожежної команди та використовувати закріплену за 

нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Положенням, 

забороняється. 

        2.3. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються 

членами пожежної команди в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 

частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

Ш. Права та обов'язки начальника та обов’язки  пожежної команди 

 

         3.1.Пожежна команда має право: 

3.1.1.Злучати до виконання  робіт із ліквідації НС та гасіння пожеж інші 

пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів місцевої 

виконавчої влади, підприємства, установ і організацій, розташованих на 

території Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області. 

3.1.2.Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на 

яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи у разі виникнення НС. 

3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу пожежної команди до всіх 

житлових, виробничих, інших приміщень та територій, а також на застосування 

будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання 

поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та 

гасінням пожежі. 

3.1.4.Вимагати під час гасіння пожежі: 

від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів 

місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання 

вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, 

засобів зв’язку; 

від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі 

або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти  дії, що перешкоджають 

персоналу пожежної команди виконувати поставлені завдання; 

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця  пожежі, 

дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки. 

3.1.5. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж 

документування, кіно-та відеозйомку, фотографування і звукозапис. 



3.1.6. Користування відповідними інформаційними базами даних 

державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

3.1.7.Використувувати в установленому прядку засоби зв’язку, транспорт 

та інші матеріально- технічні ресурси підприємств, установ та організацій для 

рятування людей  ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і 

спеціального оснащення   

3.1.8. Використовувати телебачення та радіомовлення для оприлюднення 

повідомлень про НС та пожежі. 

3.1.9. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством України. 

3.2. До обов’язків пожежної команди належать: 

3.2.1. Організація функціонування пожежної команди у режимі постійної 

готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та 

інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення. 

3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших 

невідкладних робіт. 

3.2.3. Участь у складі комісії щодо визнання рівнів ризику за можливими 

наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації суб’єктів на території 

Кушугумськї селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

3.2.4. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення  

рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань 

пожежної безпеки. 

3.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу 

пожежної команди для проведення пожежно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт  разі виникнення пожеж та НС. 

3.2.6. Забезпечення збереження інформації про  об’єкти суб’єктів 

господарювання, що стала відома у зв’язку з виконанням обов’язків. 

 

IV. Майно та фінансування пожежної команди 

 

4.1. Майно пожежної команди становлять закріплені за нею матеріальні 

цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку. 

4.2. Майно пожежної команди використовується лише за його цільовим і 

функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження 

здійснюється відповідно дог вимог чинного законодавства України. 

4.3. Джерелами формування майна пожежної команди є майно: 

передане в установленому  законодавством порядку від місцевих органів 

влади, органі місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, 

територіального органу ДСНС; 

придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

передане підприємствами, що знаходяться на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області; 

отримане за рахунок  добровільних пожертвувань від юридичних та 

фізичних осіб, гуманітарних програм ( у тому числі міжнародних); 

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 



4.4.Джерелами фінансування пожежної команди є кошти: 

місцевого бюджету; 

 отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних 

осіб; 

цільової субвенції на інфраструктурний розвиток територіальних громад; 

з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством. 

4.5.Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному 

бюджетним законодавством. 

4.6.Збитки, завдані пожежній команді в результаті порушення її майнових 

прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому 

законодавством порядку. 

    

V. Управління пожежною командою 

 

        5.1. Пожежну команду  очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади  головою Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області за пропозицією загальних зборів членів команди. 

      5.2. Начальник пожежної команди  має заступника, який призначається на 

посаду і звільняється з посади головою Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області за поданням начальника команди, 

погодженим із загальними зборами членів команди. 

       5.3. У випадку відсутності начальника пожежної команди, його обов’язки 

виконує  заступник начальника. 

      5.4. Начальник пожежної команди   здійснює керівництво її діяльністю та 

несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. 

       5.5. Начальник пожежної команди  розробляє та за погодженням із органом 

(підрозділом) ДСНС подає на затвердження засновнику: 

      5.5.1. порядок залучення членів команди  до чергувань і профілактичної 

роботи у вільний від роботи час; 

     5.5.2. схему та спосіб оповіщення членів добровільної пожежної команди, 

працівників підприємства та (або) населення про пожежу; 

     5.5.3. перелік майна, пожежно-рятувальної техніки, спорядження, 

оснащення, засобів зв'язку, тощо; 

    5.5.4. порядок проведення теоретичних і практичних занять. 

    5.6. Начальник пожежної команди  зобов'язаний: 

     5.6.1. організовувати гасіння пожежі, порятунок людей і майна до прибуття 

підрозділів державної пожежної охорони; 

    5.6.2. вживати профілактичних заходів із запобігання виникненню пожеж; 

      5.6.3. проводити заняття із членами добровільної пожежної команди  і 

перевіряти їх готовність до дій за призначенням; 

     5.6.4. інформувати голову Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області у  випадку виявлення порушень правил пожежної безпеки; 

     5.6.5. розробляти і вести документацію; 

     5.6.6. планувати та організовувати роботу, розробляти заходи для реалізації 

поточних завдань, функцій і обов'язків членів команди; 

    5.6.7. визначати порядок оповіщення і збору членів команди; 

    5.6.8. здійснювати контроль за діяльністю членів команди  і вести облік 

фактичного часу чергування або іншої роботи членів команди; 



    5.6.9.надавати голові Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області пропозиції стосовно необхідних коштів на утримання 

команди; 

   5.6.10.знати порядок організації гасіння пожежі, застосування наявної 

пожежно-рятувальної техніки, первинних засобів пожежогасіння,   розміщення 

джерел протипожежного водопостачання (водоймищ, гідрантів, тощо); 

   5.6.11. приймати наявну пожежно-рятувальну техніку, оснащення, засоби 

зв'язку і стежити за їх справністю; 

   5.6.12. вести Реєстр членів добровільної пожежної команди; 

   5.6.13. виконувати інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства 

України. 

VI. Соціальні права та гарантії персоналу пожежної команди 

6.1. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу 

пожежної команди регулюються законодавством України про працю. 

6.2. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

6.3. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується 

чинним законодавством. Чергові зміни  пожежної команди працюють 

цілодобово. 

6.4. Персонал підлягає загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати 

працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових 

обов'язків, згідно з чинним законодавством. 

6.5. Соціальний захист персоналу пожежної команди,  покращення умов 

праці, життя і здоров'я працівників та членів їхніх сімей вирішуються 

селищною радою відповідно до чинного законодавства України у межах коштів, 

передбачених на соціальні потреби громади. 

VII. Припинення діяльності пожежної команди 

7.1. Припинення діяльності пожежної команди  здійснюється за рішенням 

Кушушугмської селищної ради  Запорізького району Запорізької області із 

завчасним (не менше ніж за 60 днів до моменту прийняття відповідного 

рішення) інформуванням територіального органу ДСНС України у Запорізькій 

області для коригування відповідних Планів щодо гасіння пожеж та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIIІ. Порядок внесення змін до положення 

Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється 

Кушугумською селищною радою за погодженням з ДСНС. 

 

 

Секретар селищної 

ради                                                                                               В.С.Кривенко   
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