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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

По даль ша де мок ра ти зація суспільства, де це нт ралізація вла ди, роз -
ви ток місце во го са мов ря ду ван ня бу ли і за ли ша ють ся пріори тет ни ми
нап ря ма ми дер жав ної політи ки. 

У 2014 році Уря дом Ук раїни роз по ча то ре алізацію ши ро ко ма сш таб ної ре фор ми місце во го са -
мов ря ду ван ня, яка, зок ре ма, пе ред ба чає пе ре да чу біль ших пов но ва жень від цент раль ної вла -
ди ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня, роз ши рен ня їх ре су рс ної ба зи то що. 

Так, роз по ряд жен ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 1 квітня 2014 ро ку № 333 за тве рд же но
Кон цепцію ре фор му ван ня місце во го са мов ря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди в
Ук раїні, ос нов ною ме тою якої є виз на чен ня нап рямів, ме ханізмів і строків фор му ван ня ефек -
тив но го місце во го са мов ря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди для ство рен ня і
підтрим ки пов ноцінно го життєво го се ре до ви ща для гро ма дян, на дан ня ви со ко якісних та дос -
туп них публічних пос луг, ста нов лен ня інсти тутів пря мо го на ро дов лад дя, за до во лен ня інте -
ресів гро ма дян в усіх сфе рах життєдіяль ності на відповідній те ри торії, уз год жен ня інте ресів
дер жа ви та те ри торіаль них гро мад.

Важ ли вим зав дан ням ре алізації ре фор ми місце во го са мов ря ду ван ня є фор му ван ня та роз ви -
ток місце вої по жеж ної охо ро ни (МПО), зок ре ма на за са дах співробітницт ва те ри торіаль них
гро мад (міжмуніци паль но го співробітницт ва – ММС). Та ке співробітницт во як но ва (інно -
ваційна) фор ма політи ки місце во го і регіональ но го роз вит ку ос таннім ча сом на бу ває все біль -
шо го по ши рен ня в євро пейсь ких країнах, зок ре ма й в Ук раїні. Йо го по я ва пов’яза на з тим, що
місце ве са мов ря ду ван ня в ба гать ох країнах Євро пи (у то му числі й в Ук раїні) сь о годні має
спра ву з проб ле ма ми, мож ливі варіан ти вирішен ня яких про по нує са ме ММС. 

Співробітницт во те ри торіаль них гро мад є логічним рішен ням для нейт ралізації наслідків не -
раціональ но го роз поділу функцій та ре сурсів між різни ми рівня ми публічної вла ди, не дос ко -
на лої ор ганізації те ри торіаль ної вла ди то що. Та ке спів робіт ницт во є віднос но но вою фор мою
політи ки місце во го роз вит ку. Її суть по ля гає в то му, що ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня на
до говірній ос нові об’єдну ють свої ре сур си та зу сил ля для вирішен ня спіль них проб лем роз -
вит ку. Кінце вою ме тою та ко го співробітницт ва є підви щен ня якості пос луг, що на да ють ся
меш кан цям те ри торіаль них гро мад.

На сь о годні між Пол тавсь кою об лас ною дер жав ною адміністрацією та Дер жав ною Служ бою
Ук раїни з пи тань надз ви чай них си ту ацій підпи са но ме мо ран дум про співпра цю з ме тою
підтрим ки впро вад жен ня пілот них про ектів з пи тань ре фор му ван ня сфе ри цивіль но го за хис ту
та роз вит ку місце вої по жеж ної охо ро ни. Од но час но Пол тавсь ка об ласть є за галь но національ -
ним ліде ром по кіль кості про ектів спів робіт ницт ва те ри торіаль них гро мад. За інфор мацією
Міністер ства регіональ но го роз вит ку, будівницт ва та жит ло во�ко му наль но го гос по да р ства
України, ста ном на січень 2018 ро ку до відповідно го дер жав но го реєстру вне се но 133 про ект спів -
робіт ницт ва те ри торіаль них гро мад (з них 52 про ек ти ре алізу ють ся в Пол тавській об ласті).
Од но час но в Пол тавській об ласті ефек тив но впро вад жуєть ся об лас ний кон курс про ектів роз -
вит ку те ри торіаль них гро мад та інші дієві інстру мен ти підтрим ки міжмуніци паль но го
співробітницт ва, зок ре ма в сфері цивіль но го за хис ту та роз вит ку місце вої по жеж ної охо ро ни.

В.А. ГОЛОВКО
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ 
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

В Ук раїні на сь о годні здійснюєть ся комп ле кс на ре фор ма сис те ми дер жав но го уп равління та
місце во го са мов ря ду ван ня. З ог ля ду на зміни, що відбу ва ють ся в дер жаві у зв’яз ку з де це нт -
ралізацією вла ди, ре фор му ван ням сис те ми без пе ки і обо ро ни дер жа ви, пе ре да чею ок ре мих
пов но ва жень що до ор ганізації та за без пе чен ня по же жо гасіння та ре а гу ван ня на надз ви чайні
си ту ації від дер жав них ор ганів до ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, обу мов лю ють не -
обхідність про ве ден ня ре фор му ван ня всієї сис те ми ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту ації та не -
без печні події, комп ле кс но го підхо ду до розв’язан ня проб лем за без пе чен ня без пе ки гро ма дян.

У зв’яз ку з цим, роз по ряд жен ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 25 січня 2017 ро ку № 61�р
бу ло схва ле но Стра тегію ре фор му ван ня сис те ми Дер жав ної служ би Ук раїни з надз ви чай них
си ту ацій зад ля підви щен ня її спро мож ності що до за без пе чен ня ви ко нан ня у взаємодії з інши -
ми скла до ви ми сек то ру без пе ки і обо ро ни зав дань з про тидії заг ро зам національній без пеці у
сфері цивіль но го за хис ту. Розв’язан ня існу ю чих проб лем пе ред ба чаєть ся здійсни ти шля хом:

n пе ре хо ду від сис те ми дер жав но го наг ля ду (конт ро лю) у сфері по жеж ної та тех но ген ної без -
пе ки до сис те ми за побіган ня ви ник нен ню надз ви чай них си ту ацій та профілак ти ки по жеж;

n удос ко на лен ня за ко но да в ства що до ви ко нан ня ос нов них зав дань (функцій) у сфері по -
жеж ної та тех но ген ної без пе ки ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня;

n на дан ня ме то дич ної та прак тич ної до по мо ги ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня що до ут -
во рен ня но вих та ре фор му ван ня існу ю чих по жеж но�ря ту валь них підрозділів (по жеж них
час тин) місце вої і доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни в об’єдна них те ри торіаль них гро ма дах;

n оп тимізації струк ту ри та чи сель ності ДСНС на всіх рівнях, ре ор ганізації сил цивіль но го
за хис ту, які вхо дять до сис те ми ДСНС, з ура ху ван ням пок ла де них на них зав дань;

n на ро щу ван ня ма теріаль но�технічної ба зи сил цивіль но го за хис ту та їх технічно го пе ре -
осна щен ня су час ною технікою.

Важ ли вим нап ря мом ре алізації зга да ної Стра тегії є ре алізація пілот них про ектів, зок ре ма з
пи тань ут во рен ня та роз бу до ви місце вої по жеж ної охо ро ни (МПО). Слід та кож заз на чи ти, що
про тя гом ос тан нь о го ча су на те ри торії Пол тавсь кої об ласті ут во ре но та по бу до ва но на якісно
новій ос нові діяльність по над 30 підрозділів МПО, зок ре ма на за са дах співробітницт ва те ри -
торіаль них гро мад. Це все ста ло ре зуль та том зла год же ної та конструк тив ної співпраці Го лов -
но го Уп равління ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті, Пол тавсь кої об лас ної дер жав ної
адміністрації, Пол тавсь кої об лас ної ра ди, відповідних ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня,
профіль них гро мадсь ких ор ганізацій та спілок, міжна род них до норсь ких ус та нов і про ектів.
Без пе реч но, кращі прак ти ки Пол тавсь кої об ласті з пи тань роз вит ку МПО пот ре бу ють по даль -
шої по пу ля ри зації та по ши рен ня на те ре нах усієї на шої дер жа ви. 

В.А. САЛОГУБ
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ВІТАЛЬ НЕ СЛО ВО КЕРІВНИ КА
ПРО ЕК ТУ GIZ “РЕ ФОР МА 
УП РАВЛІННЯ НА СХОДІ
УКРАЇНИ”  

Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – це німець ка фе де -
раль на ус та но ва, яка про по нує конструк тивні, ефек тивні та сталі рішен ня для політич них,
еко номічних і соціаль них про цесів транс фор мації. GIZ ак тив но пра цює в усій Німеч чині та
більш ніж 120 країнах світу, зок ре ма й в Ук раїні. Біль ша час ти на діяль ності GIZ в Ук раїні
здійснюєть ся на за мов лен ня Фе де раль но го міністер ства еко номічно го співробітницт ва і роз -
вит ку Німеч чи ни (BMZ). GIZ та кож пра цює від імені інших міністерств ФРН, у то му числі
Фе де раль но го міністер ства довкілля, при ро доз бе ре жен ня та ядер ної без пе ки, Фе де раль но го
міністер ства еко номіки та тех но логій, Фе де раль но го міністер ства фінансів та Фе де раль но го
міністер ства внутрішніх справ. 

Ос нов ни ми пріори те та ми діяль ності Про ек ту “Ре фор ма уп равління на сході Ук раїни”, що
виконується Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (далі – Про -
ект), є спри ян ня роз вит ку міжмуніци паль но го співробітницт ва та підви щен ня якості адмі ні -
стра  тив них та муніци паль них пос луг. Зви чай но, пи тан ня цивіль но го за хис ту на се лен ня, за -
побіган ня ви ник нен ню по жеж, ре а гу ван ня на них, ліквідація наслідків надз ви чай них си ту -
ацій є од ни ми з найбільш важ ли вих пос луг, до яких при ку та ува га гро ма дян. То му з 2016 ро -
ку, в рам ках на шої співпраці з Пол тавсь кою об лас тю, ми на даємо комп ле кс ну підтрим ку Го -
лов но му Уп равлінню ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті, Пол тавській об ласній дер жавній
адміністрації, об ласній раді та відповідним ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня у комп лексній
роз бу дові сис те ми місце вої по жеж ної охо ро ни (МПО), на за са дах прин ципів де це нт ралізації
та ре фор му ван ня сис те ми ДСНС, виз на че ни ми прий ня ти ми нор ма тив но�пра во ви ми ак та ми.

Во се ни 2016 ро ку на шим Про ек том бу ло ор ганізо ва но те ма тич ну нав чаль ну поїздку до ФРН
з пи тань роз вит ку МПО, в якій взя ли участь керівни ки Го лов но го Уп равління ДСНС Ук раїни
у Пол тавській об ласті, Пол тавсь кої об лас ної дер жав ної адміністрації, відповідних ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня. Про ект та кож підтри мав ро бо ту з підго тов ки та ви дан ня но во го
нав чаль но�прак тич но го посібни ка з пи тань роз вит ку МПО в умо вах де це нт ралізації, а та кож
ор ганізацію комп ле кс но го нав чан ня предс тав ників МПО та ор ганів місце во го са мов ря ду ван -
ня на базі Пол тавсь ко го ЦППК.

Про ект та кож на дав та кож прак тич ну підтрим ку в ут во ренні та роз бу дові низ ки МПО, зок ре -
ма в Га дяць ко му, Се менівсь ко му та Ши шаць ко му райо нах, на за са дах роз вит ку співробітницт -
ва те ри торіаль них гро мад (міжмуніци паль но го співробіт ницт ва – ММС).

Без пе реч но, ММС є інно ваційним інстру мен том в ре алізації ре фор ми місце во го са мов ря ду -
ван ня. То му з са мо го по чат ку ух ва лен ня у червні 2014 ро ку но во го За ко ну Ук раїни “Про
співробітницт во те ри торіаль них гро мад” ми на даємо всебічну підтрим ку йо го ре алізації як
на цент раль но му рівні, так і на регіональ но му та місце во му рівнях що до ре алізації конк рет них
про ектів ММС. На сь о годні на ко пи че но не а би я кий досвід успішної ре алізації про ектів ММС
у Пол тавській об ласті, зок ре ма з пи тань цивіль но го за хис ту та роз вит ку МПО, що є доціль -
ним по ши рю ва ти й в інших регіонах Ук раїни.

Т.В. ЖУРАВЕЛЬ
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1. СУ ЧАС НИЙ СТАН РЕ ФОР МУ ВАН НЯ
СЕК ТО РУ ЦИВІЛЬ НО ГО ЗА ХИС ТУ Й 
РОЗ ВИТ КУ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ 
ОХОРОНИ (МПО) В УМО ВАХ ДЕ ЦЕ НТ РА -
ЛІЗАЦІЇ ТА МІЖМУНІЦИ ПАЛЬ НО ГО
СПІВРОБІТНИЦТ ВА (ММС)

Цивіль ний за хист – це функція дер жа ви, спря мо ва на на за хист на се лен ня, те ри -
торій, нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща та май на від надз ви чай них си ту ацій
шля хом за побіган ня та ким си ту аціям, ліквідації їх наслідків і на дан ня до по мо ги
пост раж да лим у мир ний час та особ ли вий період, яв ляє со бою сис те му ор ганіза -
ційних, інже нер но�технічних, санітар но�гігієнічних, про ти епідемічних та інших за -
ходів цент раль них і місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди, ор ганів місце во го са мов ря -
ду ван ня, підпо ряд ко ва них їм сил і за собів, підприємств, ус та нов і ор ганізацій не за -
леж но від форм влас ності, доб ровіль них ря ту валь них фор му вань з ме тою за побіган -
ня і ліквідації надз ви чай них си ту ацій, що заг ро жу ють жит тю та здо ров’ю лю дей, зав -
да ють ма теріаль них збитків у мир ний час і в особ ли вий період.

Стат тею 19 Ко дек су Цивіль но го за хис ту Ук раїни виз на че но нас тупні пов но ва жен ня
ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня у сфері цивіль но го за хис ту:

n за без пе чен ня цивіль но го за хис ту на відповідній те ри торії;

n за без пе чен ня ви ко нан ня зав дань ство ре ни ми ни ми лан ка ми те ри торіаль них
підсис тем;

n за без пе чен ня ре алізації ви мог тех но ген ної та по жеж ної без пе ки на суб’єктах гос -
по да рю ван ня, що на ле жать до сфе ри їх уп равління, які мо жуть ство ри ти ре аль -
ну заг ро зу ви ник нен ня аварії;

n роз роб лен ня та за без пе чен ня ре алізації прог рам та планів за ходів у сфері цивіль -
но го за хис ту, зок ре ма спря мо ва них на за хист на се лен ня і те ри торій від надз ви -
чай них си ту ацій та за побіган ня їх ви ник нен ню, за без пе чен ня тех но ген ної та по -
жеж ної без пе ки;

n керівницт во ство ре ни ми ни ми аварійно�ря ту валь ни ми служ ба ми, фор му ван ня -
ми та спеціалізо ва ни ми служ ба ми цивіль но го за хис ту, місце вою та доб ровіль ною
по жеж ною охо ро ною, за без пе чен ня їх діяль ності та здійснен ня конт ро лю за го -
товністю до дій за приз на чен ням;

n ство рен ня за по год жен ням з цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, який за без -
пе чує фор му ван ня та ре алізує дер жав ну політи ку у сфері цивіль но го за хис ту, та
підтри ман ня у постійній го тов ності місце вої сис те ми цент ралізо ва но го опові -
щен  ня про заг ро зу або ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій, здійснен ня її мо -
дернізації та за без пе чен ня функціону ван ня;
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n за без пе чен ня оповіщен ня та інфор му ван ня на се лен ня про заг ро зу і ви ник нен ня
надз ви чай них си ту ацій, у то му числі в дос тупній для осіб з ва да ми зо ру та слу ху
формі;

n ор ганізація робіт з ліквідації наслідків надз ви чай них си ту ацій на відповідній те ри -
торії міст, се лищ та сіл, а та кож радіаційно го, хімічно го, біологічно го, ме дич но го
за хис ту на се лен ня та інже нер но го за хис ту те ри торій від наслідків та ких си ту ацій;

n ор ганізація та керівницт во про ве ден ням віднов лю валь них робіт з ліквідації
наслідків надз ви чай них си ту ацій;

n ор ганізація та здійснен ня ева ку ації на се лен ня, май на у без печні райо ни, їх розмі -
щен ня та життєза без пе чен ня на се лен ня;

n конт роль за ста ном нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща, санітар но�гігієніч ною
та епідемічною си ту ацією;

n роз роб лен ня та здійснен ня за ходів, спря мо ва них на за без пе чен ня ста ло го функ -
ціо ну ван ня суб’єктів гос по да рю ван ня в особ ли вий період, що на ле жать до сфе ри
їх уп равління;

n підго тов ка про по зицій що до відне сен ня міст до груп цивіль но го за хис ту та по -
дан ня їх відповідним об лас ним дер жав ним адміністраціям;

n відне сен ня суб’єктів гос по да рю ван ня, що на ле жать до сфе ри їх уп равління, до
ка те горій цивіль но го за хис ту відповідно до ос нов них по каз ників та зат ве рд жен -
ня їх пе реліку;

n ство рен ня і ви ко рис тан ня ма теріаль них ре зервів для за побіган ня та ліквідації
наслідків надз ви чай них си ту ацій;

n зав час не на ко пи чен ня і підтри ман ня у постійній го тов ності за собів індивіду аль -
но го за хис ту для на се лен ня, яке про жи ває у прог но зо ва них зо нах хімічно го заб -
руд нен ня і зо нах спос те ре жен ня суб’єктів гос по да рю ван ня радіаційної не без пе -
ки I і II ка те горій, та фор му вань цивіль но го за хис ту, а та кож при ладів до зи мет -
рич но го і хімічно го конт ро лю та розвідки;

n взаємодія з цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, який за без пе чує фор му ван ня
та ре алізує дер жав ну політи ку у сфері цивіль но го за хис ту, що до ви ко нан ня зав -
дань цивіль но го за хис ту;

n ор ганізація та за без пе чен ня життєдіяль ності пост раж да лих від надз ви чай них си -
ту ацій, а та кож під час ве ден ня воєнних (бойо вих) дій або внаслідок та ких дій;

n за без пе чен ня скла ден ня довідок про виз нан ня осо би пост раж да лою внаслідок
надз ви чай ної си ту ації, списків (реєстрів) пост раж да лих внаслідок надз ви чай ної
си ту ації, відповідно до яких на даєть ся ма теріаль на до по мо га, списків за гиб лих
осіб на підставі їх іден тифікації;

n за без пе чен ня соціаль но го за хис ту пост раж да лих внаслідок надз ви чай ної си ту -
ації, зок ре ма вип ла ти ма теріаль ної до по мо ги;
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n ство рен ня у містах комісій з пи тань тех но ген но�еко логічної без пе ки і надз ви чай -
них си ту ацій, а в разі ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій – спеціаль них комісій
з їх ліквідації (за пот ре би), за без пе чен ня їх функціону ван ня;

n за без пе чен ня нав чан ня з пи тань цивіль но го за хис ту по са до вих осіб ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня та суб’єктів гос по да рю ван ня ко му наль ної влас ності,
здійснен ня підго тов ки на се лен ня до дій у надз ви чай них си ту аціях;

n ор ганізація ви ко нан ня ви мог за ко но да в ства що до ство рен ня, ви ко рис тан ня, ут -
ри ман ня та ре ко н струкції фон ду за хис них спо руд цивіль но го за хис ту;

n виз на чен ня пот ре би фон ду за хис них спо руд цивіль но го за хис ту;

n пла ну ван ня та ор ганізація ро бо ти з до об лад нан ня або спо руд жен ня в особ ли вий
період підваль них та інших заг либ ле них приміщень для ук рит тя на се лен ня;

n прий нят тя рішень про по даль ше ви ко рис тан ня за хис них спо руд цивіль но го за хис -
ту дер жав ної та ко му наль ної влас ності у разі банк ру т ства (ліквідації) суб’єкта гос -
по да рю ван ня, на ба лансі яко го во на пе ре бу ває, та без ха зяй них за хис них спо руд;

n ор ганізація обліку фон ду за хис них спо руд цивіль но го за хис ту;

n здійснен ня конт ро лю за ут ри ман ням та ста ном го тов ності за хис них спо руд
цивіль  но го за хис ту;

n ор ганізація про ве ден ня технічної інвен та ри зації за хис них спо руд цивіль но го за -
хис ту, вик лю чен ня їх за по год жен ням з цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди,
який за без пе чує фор му ван ня та ре алізує дер жав ну політи ку у сфері цивіль но го
за хис ту, з фон ду за хис них спо руд цивіль но го за хис ту;

n ре алізація за ходів, спря мо ва них на поліпшен ня по жеж ної без пе ки суб’єктів гос -
по да рю ван ня ко му наль ної фор ми влас ності;

n здійснен ня інших пов но ва жень у сфері цивіль но го за хис ту, пе ред ба че них цим
Ко дек сом та інши ми за ко но дав чи ми ак та ми.

Ор ганізація за ходів цивіль но го за хис ту в те ри торіаль них підсис те мах здійснюєть ся
місце ви ми дер жав ни ми адміністраціями, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня.

Ра зом з тим, існу ю ча сис те ма Дер жав ної служ би з надз ви чай них си ту ацій Ук раїни
(далі – ДСНС, Служ ба) не дає змо ги в пов но му об сязі ви ко ну ва ти пок ла дені на
Служ бу зав дан ня з ре алізації дер жав ної політи ки у сфері цивіль но го за хис ту, за без -
пе чен ня на леж но го рівня без пе ки життєдіяль ності на се лен ня, йо го за хис ту від надз -
ви чай них си ту ацій, по жеж та інших не без печ них подій. Си ли цивіль но го за хис ту та
за со би ДСНС не завж ди за без пе чу ють своєчас не ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту -
ації, по жежі та інші не без печні події че рез відда леність їх від місць ви ник нен ня та -
ких подій, а та кож ма ють об ме жені мож ли вості що до ство рен ня ефек тив но го та
дієво го уг ру по ван ня сил для по до лан ня не га тив них наслідків масш таб них надз ви -
чай них си ту ацій, у то му числі в особ ли вий період. Сис те ма дер жав но го наг ля ду у
сфері по жеж ної та тех но ген ної без пе ки має надмірний ре гу ля тор ний вплив на
суб’єктів гос по да рю ван ня, що приз во дить до зни жен ня рівня довіри та ких суб’єктів
та на се лен ня, а та кож не га тив но поз на чаєть ся на інвес тиційно му кліматі в дер жаві.
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З ог ля ду на заз на че не, а та кож зміни, що відбу ва ють ся в дер жаві у зв’яз ку з де це нт -
ралізацією вла ди, ре фор му ван ням сис те ми без пе ки і обо ро ни дер жа ви, пе ре да чею
ок ре мих пов но ва жень що до ор ганізації та за без пе чен ня по же жо гасіння та ре а гу ван -
ня на надз ви чайні си ту ації від дер жав них ор ганів до ор ганів місце во го са мов ря ду -
ван ня, зу мов лю ють не обхідність про ве ден ня ре фор му ван ня сис те ми ДСНС.

Ос нов ни ми при чи на ми, які існу ють на сь о годнішній день, мож на виз на чи ти нас -
тупні:

n надмірна кількість об’єктів, на яких про во дять ся пе ревірки що до дот ри ман ня ви -
мог за ко но да в ства та інших нор ма тив но�пра во вих актів з пи тань тех но ген ної та
по жеж ної без пе ки, цивіль но го за хис ту, що приз во дить до не якісно го їх про ве -
ден ня ор га ном дер жав но го наг ля ду (конт ро лю) у сфері тех но ген ної та по жеж ної
без пе ки;

n еко номічно не дос ко на ла ор ганізація ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту ації, по жежі
та інші не без печні події, оскіль ки більшість за ходів фінан суєть ся з дер жав но го
бюд же ту, що не дає змо ги ут ри му ва ти не обхідну кількість дер жав них по жеж -
но�ря ту валь них підрозділів, здійсню ва ти їх на леж не комп лек ту ван ня, ма -
теріаль но�технічне за без пе чен ня і ос на щен ня;

n відда леність дер жав них по жеж но�ря ту валь них підрозділів ДСНС від ок ре мих
на се ле них пунктів у сільській місце вості, що приз во дить до нес воєчас но го на -
дан ня ни ми до по мо ги на се лен ню під час ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій, по -
жеж та інших не без печ них подій;

n невідповідність ма теріаль но�технічно го за без пе чен ня сил цивіль но го за хис ту,
які вхо дять до сис те ми ДСНС, су час ним ви мо гам (по над 80 відсотків оди ниць
спеціаль ної техніки експлу а ту ють ся більш як 30 років та підля га ють заміні), зас -
тарілий парк авіаційної техніки і відсутність су час них ря ту валь них морсь ких су -
ден, що уск лад нює ви ко нан ня Ук раїною міжна род них зо бов’язань що до
авіаційних робіт з по шу ку і ря ту ван ня у зоні, яка вклю чає те ри торію Ук раїни та
ак ва торію Чор но го і Азовсь ко го морів, у ме жах якої Ук раїна за без пе чує
авіаційний по шук і ря ту ван ня, відсутній ре зерв техніки, ма теріаль них та
технічних за собів для ство рен ня спеціаль них фор му вань ДСНС на особ ли вий
період.

Ме тою Стра тегії, яка бу ла схва ле на роз по ряд жен ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 25 січня 2017 р. № 61�р, є ре фор му ван ня сис те ми ДСНС та підви щен ня її спро -
мож ності що до за без пе чен ня ви ко нан ня у взаємодії з інши ми скла до ви ми сек то ру
без пе ки і обо ро ни зав дань з про тидії заг ро зам національній без пеці у сфері цивіль -
но го за хис ту. Розв’язан ня існу ю чих проб лем пе ред ба чаєть ся здійсни ти шля хом:

n пе ре хо ду від сис те ми дер жав но го наг ля ду (конт ро лю) у сфері по жеж ної та тех -
но ген ної без пе ки до сис те ми за побіган ня ви ник нен ню надз ви чай них си ту ацій та
профілак ти ки по жеж;

n удос ко на лен ня за ко но да в ства що до ви ко нан ня ос нов них зав дань (функцій) у
сфері по жеж ної та тех но ген ної без пе ки ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня;
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n на дан ня ме то дич ної та прак тич ної до по мо ги ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня
що до ут во рен ня но вих та ре фор му ван ня існу ю чих по жеж но�ря ту валь них
підрозділів (по жеж них час тин) місце вої і доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни в
об’єдна них те ри торіаль них гро ма дах;

n оп тимізації струк ту ри та чи сель ності ДСНС на всіх рівнях, ре ор ганізації сил
цивіль но го за хис ту, які вхо дять до сис те ми ДСНС, з ура ху ван ням пок ла де них на
них зав дань;

n на ро щу ван ня ма теріаль но�технічної ба зи сил цивіль но го за хис ту та їх технічно -
го пе ре ос на щен ня су час ною технікою.

Важ ли вим зав дан ням ре алізації зга да ної Стра тегії є ре алізація пілот них про ектів у
сфері цивіль но го за хис ту, а та кож фор му ван ня та роз ви ток місце вої по жеж ної охо -
ро ни (МПО), зок ре ма на за са дах співробітницт ва те ри торіаль них гро мад (між муні -
ци  паль но го співробітницт ва – ММС). Та ке співробітницт во як но ва (інно ваційна)
фор ма політи ки місце во го і регіональ но го роз вит ку ос таннім ча сом на бу ває все біль -
шо го по ши рен ня в євро пейсь ких країнах, зок ре ма й в Ук раїні. Йо го по я ва пов’яза на
з тим, що місце ве са мов ря ду ван ня в ба гать ох країнах Євро пи (у то му числі й в Ук -
раїні) сь о годні має спра ву з проб ле ма ми, мож ливі варіан ти вирішен ня яких про по -
нує са ме ММС. 

Співробітницт во те ри торіаль них гро мад є логічним рішен ням для нейт ралізації
наслідків не раціональ но го роз поділу функцій та ре сурсів між різни ми рівня ми
публіч ної вла ди, не дос ко на лої ор ганізації те ри торіаль ної вла ди то що. Та ке спів -
робітницт во є віднос но но вою фор мою політи ки місце во го роз вит ку. Її суть по ля гає
в то му, що ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня на до говірній ос нові об’єдну ють свої
ре сур си та зу сил ля для вирішен ня спіль них проб лем роз вит ку. Кінце вою ме тою та -
ко го співробітницт ва є підви щен ня якості пос луг, що на да ють ся меш кан цям те ри -
торіаль них гро мад. 

Міжмуніци паль не співробітницт во (ММС) як но ва (інно ваційна) фор ма політи ки
місце во го і регіональ но го роз вит ку ос таннім ча сом на бу ває все біль шо го по ши рен ня
в євро пейсь ких країнах, зок ре ма й в Ук раїні. Йо го по я ва пов’яза на з тим, що місце ве
са мов ря ду ван ня у ба гать ох країнах Євро пи (у то му числі й в Ук раїні) сь о годні має
спра ву з проб ле ма ми, мож ливі варіан ти вирішен ня яких про по нує са ме ММС. Во но
має ве ли кий по тенціал, який мо же бу ти ду же ко рис ним для за без пе чен ня ста ло го
роз вит ку усіх без ви нят ку (ве ли ких та ма лих) гро мад. 

Досвід ба гать ох країн засвідчує, що ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня (те ри -
торіальні гро ма ди ба зо во го рівня) ніко ли не є аб со лют но са мо дос татніми, не за леж -
но від їх площі та чи сель ності на се лен ня. У зв’яз ку з цим ММС є ак ту аль ною та
інно ваційною фор мою діяль ності ба гать ох гро мад. Во но є логічним рішен ням для
нейт ралізації наслідків не раціональ но го роз поділу функцій та ре сурсів між різни ми
рівня ми публічної вла ди, не дос ко на лої ор ганізації те ри торіаль ної вла ди то що. 

ММС є віднос но но вою фор мою політи ки місце во го та регіональ но го роз вит ку. Її
суть по ля гає в то му, що ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня на до говірній ос нові
об’єдну ють свої ре сур си та зу сил ля для вирішен ня за галь них проб лем роз вит ку.
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Кінце ва ме та та ко го співробітницт ва – підви щен ня якості жит тя гро мад. Міжмуніци -
паль не співробітницт во є ха рак тер ним для де це нт ралізо ва ної те ри торіаль ної
адміністра тив ної сис те ми. Чим ви щою є ступінь ав то номії муніци палітетів, тим біль -
ше во ни пот ре бу ють співпраці і тим біль ше во ни мо жуть співпра цю ва ти.

Ста ном на 01 січня 2015 ро ку в Ук раїні налічу ва лось по над 30 ти сяч суб’єктів
адміністра тив но�те ри торіаль но го уст рою, з яких 29.324 – це сільські на се лені пунк -
ти та се ли ща місь ко го ти пу, в яких функціону ють 11.550 предс тав ниць ких ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня. Біля 50% те ри торіаль них гро мад ма ють на се лен ня мен -
ше 1.000 меш канців. Май же усі такі те ри торіальні гро ма ди пе ре бу ва ють на до тації
дер жа ви, оскіль ки не ма ють не обхідних фінан со вих та еко номічних ре сурсів для на -
дан ня пов ноцінних гро мадсь ких, дер жав них, ко му наль но�по бу то вих і соціаль -
но�куль тур них пос луг. Об ся ги та ких до тацій не да ють змо ги на да ва ти на се лен ню
пос лу ги на рівні га ран то ва них дер жа вою соціаль них стан дартів.

Ра зом із тим, ба га то гро мад є за над то ма ли ми за розміра ми, щоб вик ли ка ти зацікав -
леність з бо ку при ват них інвес торів. У зв’яз ку із заз на че ним, ММС є ефек тив ним
інстру мен том для пок ра щен ня вже сь о годні якості ко му наль них пос луг, удос ко на -
лен ня муніци паль но го ме не дж мен ту, а та кож гнуч кою фор мою підго тов ки до про ве -
ден ня комп ле кс ної адміністра тив но те ри торіаль ної ре фор ми.

Спільні дії між гро ма да ми (ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня) в прин ципі ма ють
дов гу історію. Як що у ми ну лих століттях частіше при родні ка та ст ро фи спо ну ка ли
гро ма ди до ор ганізації спіль но го за хис ту від не без пе ки, у су час но му світі швид кий
роз ви ток техніки, еко номіки, торгівлі та транс пор ту за го ст рює не обхідність співпраці
між гро ма да ми в рам ках чітких ор ганізаційних форм. Зва жа ю чи на постійне змен -
шен ня бюд жетів, міста та гро ма ди час то звер та ють ся до співробітницт ва са ме з еко -
номічних мірку вань. Пе ре дусім у не ве ли ких гро мад ви ни ка ють проб ле ми зі збе ре -
жен ням здат ності са мостійно на да ва ти певні пос лу ги че рез не дос татні фінан сові та
кад рові ре сур си.

Крім то го, час то ко опе рація доз во ляє знай ти більш ефек тив ний підхід що до
вирішен ня пев них зав дань че рез ви ко рис тан ня спіль них знань та досвіду. По я ва
ММС пов’яза на з тим, що місце ве са мов ря ду ван ня сь о годні має спра ву з проб ле ма -
ми, мож ливі варіан ти розв’язан ня яких про по нує са ме ММС. ММС має ве ли кий по -
тенціал, який мо же бу ти ду же ко рис ним для за без пе чен ня ста ло го роз вит ку усіх без
ви нят ку (ве ли ких та ма лих) гро мад.

Ос нов ни ми зав дан ня ми ММС є підви щен ня якості пос луг, що на да ють ся гро ма дя -
нам, роз ви ток місце вої інфра ст рук ту ри, а та кож пок ра щен ня муніци паль но го ме недж-
мен ту та підви щен ня ефек тив ності діяль ності відповідних ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня.

От же, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня (ОМС), які бе руть участь у міжмуніци -
паль но му співробітництві, мо жуть очіку ва ти конк ретні пе ре ва ги, се ред яких слід
виділи ти нас тупні:

n ОМС мо жуть об’єдну ва ти свої ре сур си, як що це до по ма гає їм пок ра щи ти ефек -
тивність своєї ро бо ти. Ра зом ОМС мо жуть зро би ти те, чо го во ни ніко ли не змог ли
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б до сяг ну ти по одинці; во ни мо жуть на да ва ти нові пос лу ги або підви щи ти якість
пос луг, які вже на да ють ся ни ми гро ма дя нам. В ок ре мих країнах навіть існу ють за -
ко но давчі ви мо ги що до на дан ня пев них пос луг (нап рик лад, утилізація відходів,
во до пос та чан ня, транс порт та еко номічний роз ви ток) са ме у фор маті ММС.

n Біль ший за кількістю спо жи вачів “ри нок“ сприяє змен шен ню вит рат; парт -
нерські ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня мо жуть обміню ва тись знан ня ми та
досвідом у на данні ок ре мих пос луг, що ро бить їх на дан ня більш ефек тив ною
спра вою.

n Пок ра щуєть ся здатність за лу ча ти при ватні інвес тиції та бра ти участь у про ек тах
публічно�при ват но го парт не р ства; стає мож ли вим ук ла дан ня більш вигідних
конт рактів з при ват ни ми ком паніями.

Се ред еко номічних пе ре ваг ММС мож на виділи ти та кож нас тупні:

n пок ра щуєть ся здатність ос воєння інвес тицій та довіра з бо ку кре ди торів, зав дя -
ки чо му мож на швид ше от ри му ва ти по зи ки та за лу ча ти кош ти з фондів ЄС та
інших зовнішніх дже рел;

n з’яв ляєть ся мож ливість ре ор ганізу ва ти адміністра тивні пос лу ги: за лу чи ти більш
кваліфіко ва ний пер со нал, здійсни ти мобілізацію існу ю чих ре сурсів;

n спіль на ро бо та над зав дан ням еко номічно го зрос тан ня та підви щен ня про зо рості
спри я ють ство рен ню но вих ро бо чих місць та за лу чен ню інвес тицій кра ще, ніж
фраг мен тарні дії ок ре мих ОМС.

Досвід ба гать ох країн свідчить, що ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня (те ри торіальні
гро ма ди ба зо во го рівня) ніко ли не є аб со лют но са мо дос татніми, не за леж но від їх
площі та чи сель ності на се лен ня. У зв’яз ку з цим ММС є ак ту аль ною та інно ва цій -
ною фор мою діяль ності ба гать ох ОМС. ММС є логічним рішен ням для нейт ра -
лізації наслідків не раціональ но го роз поділу функцій та ре сурсів між ОМС, не дос ко -
на лої ор ганізації те ри торіаль ної вла ди, ад же во но:

n змен шує ви роб ничі вит ра ти та за без пе чує за о щад жен ня коштів зав дя ки об ся гам
діяль ності (збіль шен ня кіль кості оди ниць “про дукції“ по відно шен ню до ви роб -
ни чих вит рат);

n по си лює пе ре го ворні по зиції відповідних ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня,
зок ре ма, у пи тан нях збіль шен ня кіль кості ко рис ту вачів/от ри му вачів пос луг;

n змен шує кількість осіб, які от ри му ють пос лу ги “за ціною ниж че собівар тості”
(зав дя ки роз ши рен ню сфе ри дії);

n збіль шує “власні“ інвес тиційні ре сур си гро мад�учас ниць (че рез об’єднан ня їх
(об ме же них) фінан со вих ре сурсів);

n підви щує рівень довіри се ред кре ди торів та здатність за лу ча ти зовнішнє фінан -
су ван ня як від дер жа ви, так і від при ват них парт нерів (зав дя ки пок ра щен ню
співвідно шен ня між вит ра та ми та ви го да ми про ектів).
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Відповідно до об ра ної ор ганізаційної мо делі співробітницт ва ММС мо же ма ти на явні
еко номічні, фінан сові, соціальні ефек ти (відсутність не обхідності роз ши рен ня інфра -
ст рук ту ри, спіль не ви ко рис тан ня коштів та муніци паль но го май на, кра щий ступінь
ви ко рис тан ня техніки та об лад нан ня, за о щад жен ня коштів че рез спільні за куп ки та
їх біль ший об сяг, логістичні пе ре ва ги че рез пла ну ван ня спіль них транс по рт них
марш рутів, за лу чен ня спеціалізо ва них кадрів для ви ко нан ня пев них робіт то що).

Міжмуніци паль не співробітницт во мож на виз на чи ти як відно си ни між дво ма або
кіль ко ма ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня (гро ма да ми ба зо во го рівня місце во го
са мов ря ду ван ня), які ма ють ста тус юри дич них осіб та ма ють пев ну політич ну, юри -
дич ну та фінан со ву ав то номію (відповідно до прин ципів Євро пейсь кої хартії місце во -
го са мов ря ду ван ня). Ра зом з тим, мож на відзна чи ти нас тупні ха рак те рис ти ки ММС:

n ММС – це два або декіль ка ОМС, які співпра цю ють між со бою;

n ОМС�парт не ри по год жу ють ся спіль но пра цю ва ти та на да ва ти певні ре сур си для
от ри ман ня обопіль ної ко ристі, яка бу ла б не до сяж ною у разі їх са мостійної
(ізоль о ва ної) діяль ності;

n Спільні зу сил ля мо жуть сто су ва ти ся однієї або кіль кох га лу зей, які на ле жать до
виз на че ної ком пе тенції ОМС. За ко ном мо же бу ти виз на че но, що певні функції
ОМС не мо жуть бу ти пред ме том ММС (нап рик лад, функції, де ле го вані дер жа -
вою ОМС);

n Співробітницт во має свою ціну для кож но го з ОМС�парт нерів: во но пот ре бує
зу силь, фінан су ван ня та спіль но го ви ко рис тан ня ре сурсів (кад ри, зем ля, об лад -
нан ня, будівлі то що);

n ММС є ре зуль та том усвідом ле но го рішен ня, а не ли ше ме ханічним ви ко нан ням
відповідних нор ма тив них актів. Уго да про співпра цю є доб ровіль ною, во на не
нав’язуєть ся за ко ном, хо ча в де я ких ви пад ках за кон мо же на по лег ли во ре ко мен -
ду ва ти або навіть спо ну ка ти муніци паліте ти до по шу ку шляхів співпраці;

n Нові ви го ди для ОМС�парт нерів мо жуть бу ти різни ми, нап рик лад: ство рен ня
ре сурсів для на дан ня пос луг, які є не дос туп ни ми для ма лих гро мад, за о щад жен -
ня вит рат при на данні пос луг, підви щен ня якості пос луг, кра ща ко ор ди нація у
пла ну ванні май бутнь о го роз вит ку, ефек тивніша та про зоріша політи ка роз вит ку;

n Співробітницт во не є фраг мен тар ним – во но роз ра хо ва но на пев ний період, а в
біль шості ви падків обу мов люєть ся постійною уго дою без виз на че ної да ти за вер -
шен ня терміну дії;

n Постійний транс фер пов но ва жень ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня відсутній;
муніци паліте ти зберіга ють неп ря мий конт роль за рішен ня ми та пос лу га ми, які є
ре зуль та том співробітницт ва.

Се ред інших по зи тив них ре зуль татів ММС мож на та кож виділи ти нас тупні:

n ММС мо же здійсню ва ти по зи тив ний вплив на прак ти ку ме не дж мен ту у
відповідних муніци паліте тах, то му що кож ний парт нер на ма гаєть ся пе рей ма ти
успішний прак тич ний досвід інших учас ників ММС;
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n ММС мо же спри я ти роз вит ку но вої кор по ра тив ної куль ту ри, зас но ва ної на
співробітництві, що є особ ли во важ ли вим, ко ли керівницт во відповідних гро мад
на ле жить до різних політич них партій;

n Про цес по дачі спіль них за я вок до ЄС, Світо во го бан ку та інших ор ганізацій�до норів
мо же до по мог ти ви роб лен ню не обхідних інстру ментів для парт нерсь кої співпраці
ОМС з інши ми дер жав ни ми, при ват ни ми та гро мадсь ки ми ор ганізаціями;

n ММС мо же да ти керівни кам відповідних ОМС біль ше ча су для то го, щоб зо се -
ре ди ти ся на стра тегічних зав дан нях, оскіль ки дру го рядні пи тан ня вирішу ють ся
зав дя ки ММС;

n ММС мо же зни зи ти рівень ко рупції та підви щи ти про зорість у діяль ності
відповідних ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня;

n ММС мо же спри я ти роз вит ку відчут тя солідар ності, що сприяє пок ра щен ню
соціаль но го кліма ту в суспільстві;

n ММС мо же ство рю ва ти до дат кові мож ли вості для за лу чен ня гро мадсь ких ор -
ганізацій та ок ре мих гро ма дян до розв’язан ня проб лем місце во го зна чен ня.

Як вже заз на ча лось, роз ви ток ММС має спри я ти пок ра щен ню якості пос луг, що на -
да ють ся гро ма дя нам ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня. Зга да не пок ра щен ня
якості пос луг мож на до сяг ти зав дя ки ефек ту масш та бу. Чим біль ша кількість гро ма -
дян ко рис туєть ся пев ни ми пос лу га ми або чим більш масш таб ни ми є ці пос лу ги, тим
ниж чи ми є вит ра ти, пов’язані з їх на дан ням. Як що пев на пос лу га на даєть ся для двох
або біль ше муніци палітетів, кількість ко рис ту вачів зрос тає, зав дя ки чо му зни жу -
ють ся ви роб ничі та інші вит ра ти. Се ред інших по зи тив них ре зуль татів ММС мож на
виділи ти фор му ван ня при ваб ли во го інвес тиційно го кліма ту, по си лен ня спро мож -
ності відповідних гро мад�учас ниць що до співпраці з міжна род ни ми (до норсь ки ми)
ор ганізаціями, інвес то ра ми що до за лу чен ня не обхідних ре сурсів для ефек тив ної ре -
алізації прог рам та про ектів місце во го роз вит ку.

Не обхідно та кож на го ло си ти, що ре алізація зга да ної Стра тегії ре фор му ван ня ДСНС
спри я ти ме за без пе чен ню:

n на леж но го рівня без пе ки життєдіяль ності на се лен ня, за хис ту суб’єктів гос по да -
рю ван ня і те ри торій від заг ро зи ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій;

n ство рен ня ефек тив ної су час ної євро пейсь кої сис те ми за побіган ня ви ник нен ню
надз ви чай них си ту ацій та профілак ти ки по жеж;

n удос ко на лен ня сис те ми ре а гу ван ня на по жежі, надз ви чайні си ту ації та інші не -
без печні події, ско ро чен ня ча су при бут тя по жеж но�ря ту валь них підрозділів до
місця вик ли ку (до 10 хви лин у місті та до 20 хви лин у сільській місце вості);

n змен шен ня збитків національ ної еко номіки та на се лен ня у разі ви ник нен ня по -
жеж, надз ви чай них си ту ацій, не без печ них гідро ме те о ро логічних явищ;

n ство рен ня оп ти маль ної сис те ми уп равління єди ною дер жав ною сис те мою
цивіль но го за хис ту та підви щен ня ефек тив ності її функціону ван ня.
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Слід та кож заз на чи ти, що ко жен гро ма дя нин відповідно до Конс ти туції Ук раїни має
пра во на за хист сво го жит тя і здо ров’я від наслідків аварій, ка та ст роф, стихійно го
ли ха, зас то су ван ня зброї, а та кож на ви мо гу га ран то ва но го за без пе чен ня ре алізації
ць о го пра ва від ор ганів дер жав ної вла ди та місце во го са мов ря ду ван ня, керівників
підприємств, ор ганізацій, ус та нов не за леж но від форм влас ності і підпо ряд ку ван ня.

Меш канці на се ле них пунктів, відда ле них від ве ли ких на се ле них пунктів на де сят ки
кіло метрів, у ви пад ку ви ник нен ня по жежі ста ють за руч ни ка ми ча су, який вит ра чає
по жеж ний ав то мобіль на при бут тя до місця приз на чен ня. Важ ли вим нап рям ком
вдос ко на лен ня сис те ми ре а гу ван ня на по жежі та надз ви чайні си ту ації і, як ре зуль -
тат, мак си маль не ско ро чен ня ча су при бут тя пер шо го по жеж но�ря ту валь но го
підрозділу до місця події. Все це спри я ти ме ре алізації важ ли вих зав дань, пов’яза них
із по ря тун ком жит тя та оселі гро ма дян, що обу мов лює не обхідність ут во рен ня у на -
се ле них пунк тах місце вої по жеж ної охо ро ни (ко манд) та за лу чен ня доб ро вольців до
ліквідації по жеж.
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2. КРАЩІ ПРАКТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МПО

В Пол тавській об ласті на ко пи че но не а би я кий досвід успішної ре алізації про ектів
роз вит ку МПО, зок ре ма на за са дах міжмуніци паль но го співробітницт ва. Успіх Пол -
тавсь кої об ласті, на сам пе ред, обу мов ле ний та ки ми фак то ра ми:

1. Спри ят ли ве за ко но дав че за без пе чен ня на національ но му та регіональ но му рівнях
(зок ре ма, Ко декс цивіль но го за хис ту Ук раїни, За кон Ук раїни “Про спів робіт ниц -
тво те ри торіаль них гро мад”, Стра тегія ре фор му ван ня ДСНС, Пол тавсь ка об лас -
на прог ра ма роз вит ку місце во го са мов ря ду ван ня то що), а та кож фор му ван ня
дієвої нор ма тив но�пра во вої ба зи з пи тань роз вит ку МПО на місце во му рівні.

2. Зла год же на та конструк тив на співпра ця Го лов но го Уп равління ДСНС Ук раїни у
Пол тавській об ласті з відповідни ми ор га на ми дер жав ної вла ди та ор га на ми
місце во го са мов ря ду ван ня Пол тавсь кої об ласті, гро мадсь ки ми ор ганізаціями
(зок ре ма, в рам ках підпи са но го Ме мо ран ду му про співпра цю між ДСНС Ук -
раїни та Пол тавсь кою об лас ною дер жав ною адміністрацією).

3. Пря ме співфінан су ван ня про ектів роз вит ку МПО за ра ху нок коштів дер жав но -
го та місце во го бюд жетів (зок ре ма, в рам ках ре алізації об лас но го кон кур су про -
ектів роз вит ку те ри торіаль них гро мад Пол тавсь кої об ласті). 

4. Роз роб ка комп лек су но вої нав чаль но�ме то дич ної літе ра ту ри з пи тань роз вит ку
МПО (зок ре ма, посібни ка, нав чаль ної прог ра ми, бук летів, бро шур то що).

5. Ор ганізація інно ваційної сис те ми нав чан ня працівників МПО та членів доб -
ровіль ної по жеж ної охо ро ни (зок ре ма, з ви ко рис тан ням тех но логій дис тан цій -
но го нав чан ня).

6. Підго тов ка відповідної про мо�про дукції, про ве ден ня інфор маційних та
просвітниць ких кам паній з ме тою інфор му ван ня ши ро ких верств на се лен ня з
пи тань МПО, за без пе чен ня на леж но го рівня взаємодії між вла дою та гро ма дя на -
ми у сфері цивіль но го за хис ту.

7. Фор му ван ня про фесійно го пу лу тре нерів та екс пертів з пи тань роз вит ку МПО
та ММС.

8. На ла год жен ня якісно но во го рівня співпраці з міжна род ни ми до норсь ки ми ор -
ганізаціями, які зай ма ють ся пи тан ня ми де це нт ралізації, роз вит ку ММС та МПО.

9. Ство рен ня Асоціації місце вої та доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни – по се ред ни ка
та співор ганіза то ра про цесів ство рен ня та ко ор ди нації діяль ності по жеж но�ря ту -
валь них підрозділів місце вої та доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни, про фесійно го
екс пер та про ектів роз вит ку МПО та ДПО.

10. Ут во рен ня та підтрим ка діяль ності центрів ком пе тенцій (ре су рс них центрів) з
пи тань ММС. 

11. Ут во рен ня бан ку да них про ектів МПО, їх по ши рен ня та по пу ля ри зація.



2.1. Про ект ММС “Онов лен ня жит тя місце вої по жеж ної
охо ро ни – за по ру ка без печ ної життєдіяль ності
сільсь ких гро мад” (на базі с. Обо лонь 
Се менівсь ко го райо ну)

У ре алізації да но го про ек ту ММС бе руть участь 11 те -
ри торіаль них гро мад, а са ме: Го ро шинсь ка, Пог реб -
няківсь ка, Сте панівсь ка, Ху доліївсь ка, Наріжансь ка,
Обо лонсь ка, Іванівсь ка, Ху доліївсь ка, Кри во рудсь ка,
Жовт не ва, Товстівсь ка сільські ра ди Се менівсь ко го
райо ну. Пло ща цих оди над ця ти сільсь ких рад скла дає
по над 60% усієї те ри торії Се менівсь ко го райо ну. 

Зна хо дить ся Се менівсь кий район у західній час тині
Пол тавсь кої об ласті, він має суттєві перс пек ти ви у роз -
вит ку ту рис тич ної га лузі. Найз начніші ту рис тичні
об’єкти розміщені у По сульській зоні райо ну, сільські
ра ди якої є учас ни ка ми ць о го про ек ту. Так, маль ов ни чи -
ми ку точ ка ми Се менівщи ни є се ла Пог реб ня ки, Обо -
лонь, Наріжжя, де роз та шо вані гідро логічні за каз ни ки – “Со ло не”, “Гра ко ве”, “Ро -
гозів ку ток” та унікаль ний ланд ша фт ний за каз ник за галь но дер жав но го зна чен ня –
Національ ний парк “Су линсь кий” пло щею 4.079 га. Кліма тичні умо ви, гус та ме ре жа
річок, чис ленні во дой ми ща у поєднанні з маль ов ни чи ми краєви да ми спри я ють роз -
вит ку ту рис тич но�рек ре аційної діяль ності Се менівсь ко го райо ну. 

Од но час но надз ви чай но важ ли вим нап ря мом діяль ності та зав дан ням ор ганів місце -
вої вла ди є збе ре жен ня ць о го при род но го ба га т ства, не до пу щен ня по жеж у лісах та
плав нях, у гро мадсь ко му сек торі, а у разі ви ник нен ня – опе ра тив но го на них ре а гу -
ван ня. На жаль, мож ли вості нині діючої сис те ми по жеж ної охо ро ни є до сить об ме -
же ни ми. По жеж на техніка бу ла прид ба на ще у 1975 році, з то го мо мен ту во на прак -
тич но не віднов лю ва лась. У зв’яз ку з цим три вож ною є ста тис ти ка ос тан нь о го
періоду. Так, про тя гом тіль ки 2014 ро ку на те ри торії райо ну за реєстро ва но 36 по -
жеж них подій, за ги ну ло у по лум’ї 2 лю дей, зав да но ма теріаль них збитків як гос по да -
р ствам, так і гро ма дя нам на за галь ну су му 1 млн. 263 тис. грн. 

Ра зом з тим, сь о годні, в умо вах не дос татнь о го фінан су ван ня та руй нації ба зи район -
ної по жеж ної охо ро ни, ство рен ня струк тур по жеж ної охо ро ни на базі сільсь ких гро -
мад пос тає од ним із найбільш ак ту аль них пи тань роз вит ку по жеж ної спра ви та ство -
рен ня умов для без печ но го жит тя гро ма дян. Пра цю ючи над підго тов кою ць о го про -
ек ту ММС, ініціатив на ро бо ча гру па звер ну ла ува гу та кож на пи тан ня підви щен ня
рівня профілак тич ної, освітньої ро бо ти з на се лен ням, працівни ка ми підприємств,
ор ганізацій, ус та нов що до не до пу щен ня по жеж них ви падків. Од но час но не у пе ред -
же ний аналіз існу ю чої си ту ації свідчить про те, що по над 50% втрат та надз ви чай них
си ту ацій спри чи не но відсутністю технічних мож ли вос тей у при бор канні вог ню,
відда леністю район ної по жеж ної охо ро ни від на се ле них пунктів По сульсь кої зо ни
(гро ма ди�учас ниці но во го про ек ту ММС). 
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У рам ках ре алізації про ек ту, зок ре ма, успішно здійсне но такі за хо ди: ство рен ня
комісії з підго тов ки до го во ру про співробітницт во гро мад; ство рен ня ро бо чої гру пи
про ек ту; здійснен ня гро мадсь ко го об го во рен ня про ек ту, про ве ден ня зборів гро мад
що до участі у спіль но му про екті; про ве ден ня тренінгів, семінарів з чле на ми комісії
та ро бо чої гру пи що до ви ко нан ня за ходів про ек ту; інфор му ван ня членів те ри -
торіаль них гро мад про хід ре алізації про ек ту, про ве ден ня зборів гро мад; роз роб ка
фінан со вих планів що до фор му ван ня дже рел над ход жень коштів для пот реб по жеж -
ної охо ро ни та її по даль шо го функціону ван ня; прид бан ня по жеж но го транс пор ту
для обс лу го ву ван ня те ри торії гро мад; ма теріаль но�технічне за без пе чен ня діяль ності
струк ту ри – ко му наль но го підприємства; об лаш ту ван ня по жеж ної охо ро ни, за без пе -
чен ня не обхідни ми ма теріала ми для її діяль ності; за без пе чен ня кваліфіко ва ни ми
кад ра ми струк ту ри по жеж ної охо ро ни; ство рен ня наг ля до во го коміте ту за якістю
ви ко нан ня робіт та здійснен ня за ходів про ек ту; відповідне інфор маційне за без пе -
чен ня ре алізації про ек ту то що. 

За спри ян ня Се менівсь кої район ної ра ди, Пол тавсь кої об лас ної дер жав ної
адміністрації, Про ек том “Ре фор ма уп равління на сході Ук раїни”, що ви ко нуєть ся
Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, після
здійснен ня цих та інших за ходів, пе ред ба че них чин ним за ко но да в ством, у квітні
2015 ро ку бу ло про ве де но реєстрацію да но го про ек ту ММС у Мінрегіоні Ук раїни та
вне се но йо го до відповідно го реєстру. 

Ос нов ни ми ре зуль та та ми ре алізації да но го про ек ту ММС мож на виз на чи ти нас -
тупні: онов лен ня муніци паль ної по жеж ної час ти ни (шля хом об’єднан ня зу силь оди -
над ця ти те ри торіаль них гро мад Се менівсь ко го райо ну); роз роб ка спіль ної
міжмуніци паль ної стра тегії роз вит ку по жеж ної охо ро ни, ліквідації надз ви чай них
си ту ацій; ши ро ка просвіта гро ма дян, ви роб лен ня куль ту ри що до охо ро ни нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща та по вод жен ня з вог нем; ут во рен ня но вих ро бо чих місць, фор -
му ван ня у меш канців те ри торіаль них гро мад біль шої впев не ності що до мож ли вос -
тей ефек тив но го за хис ту сво го жит тя, май на від по жеж. 

29 ве рес ня 2015 ро ку за учас тю керівницт ва Пол тавсь кої об лас ної ра ди, Се менівсь -
кої район ної ра ди, Го лов но го уп равління Дер жав ної служ би Ук раїни з надз ви чай них
си ту ацій, Нижнь о сульсь ко го національ но го при род но го пар ку, про ек ту “Ре фор ма
уп равління на сході Ук раїни”, що ви ко нуєть ся Deutsche Gesellschaft fu..r Inter -
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, гро мад�учас ниць про ек ту бу ло пре зен то ва но
онов ле ний га раж та но ву по жеж ну ма ши ну, а та кож підве де но підсум ки ре алізації
зга да но го про ек ту співробітницт ва те ри торіаль них гро мад у 2015 році. Од но час но
під час ре алізації про ек ту бу ло збіль ше но йо го ціну у порівнянні до про е кт ної про -
по зиції (613 000,00 грн. у порівнянні з 470 000,00 грн. у про ектній про по зиції, у то -
му числі збіль шен ня внес ку про ек ту – 401 300,00 грн. у порівнянні із 300 000,00 грн.
на по чат ку), що обу мов ле но, на дум ку місце вих парт нерів, збіль шен ням ціни на
техніку та зап час ти ни.

Гро ма ди Се менівсь ко го райо ну та Се менівсь ка район на ра да ста ли пе ре мож цем
Пол тавсь ко го об лас но го кон кур су про ектів місце во го роз вит ку (IV ка те горія, про ек -
ти співробітницт ва те ри торіаль них гро мад) та от ри ма ли 300 000,00 грн. із об лас но го
бюд же ту на 2016 рік для про дов жен ня ре алізації ць о го про ек ту ММС, зок ре ма прид -
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бан ня аварійно�ря ту валь них інстру ментів, про мис ло во�на сос ної пом пи, об лаш ту -
ван ня сверд ло ви ни, а та кож про ве ден ня інших за собів що до за без пе чен ня гасіння
по жеж. Все це дає підста ви го во ри ти про сталість про ек ту ММС, в яко му бе руть
участь 11 гро мад Се менівсь ко го райо ну. Ра зом з тим, комп ле кс не вирішен ня проб -
лем профілак ти ки та гасіння по жеж пот ре бу ва ти ме роз роб ки ок ре мої комп ле кс ної
район ної (міжмуніци паль ної) прог ра ми з ць о го пи тан ня, що має бу ти роз роб ле на із
ура ху ван ням по зи тив но го досвіду ре алізації ць о го про ек ту ММС.

По ши рен ня та про па ган да цих та інших кра щих прак тик співробітницт ва те ри -
торіаль них гро мад є за по ру кою роз ши рен ня ге ог рафії ММС та за без пе чен ня йо го
успішної ре алізації в усіх регіонах Ук раїни.
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2.2. Про ект ММС “Відрод жен ня по жеж ної без пе ки 
те ри торіаль них гро мад Се менівсь ко го, Гло бинсь ко го
та Хо рольс ко го районів як суттєвий фак тор їх 
май бутнь о го”

В ре алізації зга да но го про ек ту ММС бе руть участь нас тупні ор га ни місце во го са мо -
в ря ду ван ня: Ва силівсь ка, Біляківсь ка, Заїчинсь ка, Оче ре ту ватсь ка сільські ра ди Се -
менівсь ко го райо ну, Яло со вець ка сільсь ка ра да Хо рольсь ко го райо ну, Зем лянківсь -
ка сільсь ка ра да Гло бинсь ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті.

Не обхідність підго тов ки ць о го про ек ту вик ли ка на вкрай склад ною си ту ацією з ма -
теріаль но�технічним за без пе чен ням зга да них гро мад що до ви ко нан ня робіт по бо -
ротьбі з по же жа ми. 

Ліквідація наслідків надз ви чай ної си ту ації – це
про ве ден ня комп лек су за ходів, що вклю чає
аварійно�ря ту вальні та інші невідкладні ро бо ти
– є скла до вою час ти ною за без пе чен ня ре алізації
прав гро ма дян на за хист жит тя, здо ров’я і май на.
Впро вад жен ня ць о го про ек ту ММС має ство ри -
ти умо ви для перс пек тив но го роз вит ку гро мад
Се менівсь ко го, Гло бинсь ко го та Хо рольсь ко го
районів, а та кож за без пе чи ти за хист на се лен ня,
те ри торій, нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви -
ща та май на гро мад від надз ви чай них си ту ацій
(подій), ефек тив но го ре а гу ван ня на них.

Цей про ект є логічним про дов жен ням по пе реднь о го про ек ту що до онов лен ня місце -
вої по жеж ної охо ро ни на базі с. Обо лонь Се менівсь ко го райо ну, зав дя ки яко му прид -
ба но по жеж ний ав то мобіль на базі ЗІЛ�131 з ав то цис тер ною. 

Од но час но слід заз на чи ти, що на озб роєнні ДПРП�8 (смт. Се менівка) ДПРЗ�3 
(м. Луб ни) ГУ ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті, який здійснює про ти по жеж -
ний за хист Ва силівсь кої, Заїчинсь кої, Біляківсь кої та Оче ре ту ватсь кої гро мад зна -
хо дить ся 2 по жеж но�ря ту вальні ав то мобілі, які за всіма своїми па ра мет ра ми є мо -
раль но зас таріли ми і ви ко рис та ли свій мо то ре сурс та термін експлу а тації. Так,
спеціаль ний по жеж но�ря ту валь ний ав то мобіль АЦ�40(131)137А був ви пу ще ний у
1992 році, а АЦ�40(131)137А – у 1993 році. Ана логічна си ту ація скла лась по обс лу -
го ву ван ню гро мад Зем лянківсь кої Гло бинсь ко го райо ну та Яло со вець кої сільсь кої
ра ди Хо рольсь ко го районів.

Згідно з на ка зом ДСНС Ук раїни від 29.05.2013 № 358 “Про зат ве рд жен ня Норм та -
бель ної на леж ності, вит рат і термінів експлу а тації по жеж но�ря ту валь но го, тех но -
логічно го і га раж но го об лад нан ня, інстру мен ту, індивіду аль но го озб роєння та спо ряд -
жен ня, ре мо нт но�експлу а таційних ма теріалів підрозділів ДСНС Ук раїни” в НОРМІ�1
пе ред ба че но, що термін експлу а тації спеціаль них по жеж но�ря ту валь них ав то -
мобілів ста но вить 10 років.
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З ме тою за без пе чен ня на леж но го про ве ден ня
ефек тив них пер шо чер го вих робіт по ліквідації
по жеж та різно го ро ду надз ви чай них подій та си -
ту ацій на те ри торії вка за них гро мад трь ох
районів Пол тавсь кої об ласті ут во ре но спеціалізо -
ва ну ко му наль ну ус та но ву – Ва силівсь ка місце ва
по жеж на охо ро на, а та кож за без пе че но на лежні
ма теріаль не та інфра ст рук турні умо ви для її ста -
ло го роз вит ку (зок ре ма, шля хом ут во рен ня но вої
сис те ми уп равління, онов лен ня об лад нан ня,
прид бан ня но вої по жеж ної техніки, підго тов ки
про ек ту но во го по жеж но го де по то що).

Ме тою ре алізації про ек ту є здійснен ня ря ду важ ли вих інфор маційних, соціаль них, ор -
ганізаційних, аналітич них за ходів з пи тань ут во рен ня МПО на базі с. Ва силівка Се -
менівсь ко го райо ну, роз ви ток нор ма тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи її діяль ності, а
та кож її на леж не ма теріаль но�технічне за без пе чен ня (в умо вах ре алізації ре фор ми
місце во го са мов ря ду ван ня та роз вит ку співробітницт ва те ри торіаль них гро мад). 

Ос нов ни ми за хо да ми в ре алізації про ек ту ММС виз на че но нас тупні:

n ут во рен ня ро бо чої гру пи про ек ту по підго товці до го во ру про співробітницт во
гро мад;

n здійснен ня гро мадсь ко го об го во рен ня про ек ту, про ве ден ня зборів гро мад що до
участі у спіль но му про екті;

n про ве ден ня тренінгів, семінарів з чле на ми комісії та ро бо чої гру пи що до ви ко -
нан ня за ходів про ек ту;

n інфор му ван ня членів те ри торіаль них гро мад про хід ре алізації про ек ту, про ве -
ден ня зборів гро мад;

n роз роб ка фінан со вих планів що до фор му ван ня дже рел над ход жень коштів для
пот реб по жеж ної охо ро ни та її по даль шо го функціону ван ня;

n роз роб ка та впро вад жен ня но вої нор ма тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи з пи -
тань діяль ності МПО;

n прид бан ня по жеж но го транс пор ту для обс лу го ву ван ня те ри торії гро мад, а та кож
роз ви ток ма теріаль ної ба зи МПО;

n ут во рен ня но вої сис те ми уп равління МПО;

n за без пе чен ня кваліфіко ва ни ми кад ра ми струк ту ри по жеж ної охо ро ни;

n ут во рен ня наг ля до во го коміте ту за якістю ви ко нан ня робіт та здійснен ня за ходів
Про ек ту;

n підго тов ка та роз роб ка будівель но го про ек ту що до ут во рен ня но во го по жеж но го
де по на базі с. Ва силівка;

n інфор маційний суп ровід ре алізації про ек ту.
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Ут во рен ня но вої ко му наль ної ус та но ви – Ва силівсь кої МПО, а та кож її на леж не ма -
теріаль но�технічне об лад нан ня (зок ре ма, прид бан ня но вої по жеж ної техніки, мо -
дернізації сис те ми уп равління МПО, підго тов ка про ек ту на будівницт во но во го по -
жеж но го де по то що) має за без пе чи ти комп ле кс не вирішен ня пи тан ня ре а гу ван ня на
по жежі, інші надз ви чайні си ту ації на те ри торії гро мад трь ох районів Пол тавсь кої об -
ласті.

Відповідні ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня не тіль ки змо жуть зав дя ки роз вит ку
ММС за о ща ди ти кош ти місце вих бюд жетів, більш ефек тив но на да ва ти пос лу ги з
пи тань цивіль но го за хис ту на се лен ня, але й знач но зміцни ти свою ма теріаль -
но�технічну та інсти туційну ба зу. Має та кож зрос ти рівень довіри гро ма дян до діяль -
ності відповідних ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня.

Про ект суттєво підси лить ма теріаль но�технічну ба зу гро мад�учас ниць про ек ту, а це,
в свою чер гу, на дасть змо гу опе ра тив но ре а гу ва ти на гасіння по жеж та інші стихійні
яви ща. На бу те май но про ек ту – власність гро мад�учас ниць. Зав дя ки ре алізації про -
ек ту фор муєть ся важіль впли ву, ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту ації тех но ген но го ха -
рак те ру, в пер шу чер гу, це сто суєть ся по жеж. Без мобіль ної, ма теріаль но за без пе че ної
місце вої по жеж ної час ти ни ви ко нан ня не пе ред ба чу ва них зав дань є не мож ли вим. 

Інно ваційною ри сою ць о го про ек ту ММС є те, що він має охо пи ти те ри торію виз на -
че них гро мад відра зу трь ох районів Пол тавсь кої об ласті – Се менівсь ко го, Хо роль -
сь ко го та Гло бинсь ко го (з ме тою ефек тив но го вирішен ня пи тань цивіль но го захис ту
на се лен ня та ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту ації).
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2.3. Про ект ММС “Онов ле не жит тя місце вої по жеж ної
охо ро ни – за по ру ка без печ ної життєдіяль ності 
гро мад Ши шаць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті”

Ши шаць ка об’єдна на се лищ на те -
ри торіаль на гро ма да на ра хо вує
по над 18 ти сяч меш канців. До
скла ду об’єдна ної те ри то рі аль  ної
гро ма ди вхо дять: 63 на се ле них
пунк ти, ко лишніх сільсь ких рад –
11 (Ба ранівсь ка, Ве ли ко  пе ревізь -
ка, Ве ли ко бузівсь ка, Вос ко бій -
ниць ка, Го голівсь ка, Жор жівсь ка,
Ко вер ди но бал ків сь  ка, Куй би шев -
сь ка, Ми хай ли ківсь ка, При шиб сь -
ка, Са гай даць ка). Пло ща те ри -
торії спро мож ної те ри торіаль ної
гро ма ди скла дає 608 кв. кіло -
метрів.

Те ри торіаль на гро ма да зна хо дить ся на во доділь но му пла то між річка ми Говт ва і Псь -
ол в се ре дині Придніпровсь кої Ліво бе реж ної ни зо ви ни. По ве рх ня – сла бо хви ляс та
рівни на, поріза на бал ка ми та яра ми, по ло го підви ще на на північний схід до 170�190
метрів над рівнем мо ря. Рельєф відрізняєть ся різно манітністю, на явністю доб ре ви -
ра же них ви сот, стрімких схилів і рівних діля нок зап ла ви, ярів та ба лок. Пе ре ва жа ючі
ґрун ти: тем но�сірі суг лин кові, лучні�суг лин ко ва на міжба лоч них по ло гих схи лах. 

По ло ви на те ри торії гро ма ди – це ант ро по генні, окуль ту рені ланд шаф ти – рілля, на -
се лені пунк ти, шля хи, інже нерні ко мунікації, став ки та інше. Ма ють місце, хоч і нез -
начні за пло щею по ру шені те ри торії – кар’єри по ви до бут ку си ро ви ни це гель но го за -
во ду, піща них кар’єрів та місць дії зсув них про цесів (в ос нов но му по ліво му бе резі 
р. Псь ол). На те ри торії райо ну протікає річка Псь ол за галь ною дов жи ною бе ре го вої
лінії 36 км, рус ло річки Говт ва за бо ло че не. Пло ща зе мель зай ня тих вод ни ми об’єкта -
ми ста но вить 250 га. Пло ща сільсь ко�гос по дарсь ких угідь ста но вить 55,706 тис. га.

По те ри торії гро ма ди про хо дить залізни ця дов жи ною 8 км та ав то мобільні до ро ги
дер жав но го зна чен ня, а са ме: регіональ на ав то до ро га дер жав но го зна чен ня – Р�42
Луб ни�Мир го род�Опішня; те ри торіаль на ав то до ро га дер жав но го зна чен ня – Т 1720
Ши ша ки – Поділ; те ри торіаль на ав то до ро га дер жав но го зна чен ня – Т 1733 В.Пе -
ревіз – Ба ляс не.

На те ри торії гро ма ди роз та шо ва но 19 по тенційно не без печ них об’єктів, 4 об’єкти
підви ще ної не без пе ки, 2 хімічно�не без печні об’єкти, 13 ко те лень, магістральні га зо -
п ро во ди, тру боп ро во ди га зоп ро мис ло во го уп равління “Пол та ва газ ви до бу ван ня” в
кіль кості 5 шт., а та кож га зоп ро во ди ви со ко го (168 км), се реднь о го (100,5 км) та
низь ко го (240,3 км) тис ку. В зо ну підтоп лен ня пот рап ля ють та кож два на се ле них
пунк та з пло щею підтоп лен ня 0.5 кв. км.
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Для вирішен ня проб ле ми з ор гані за -
цією по же жо гасіння в сільській місце -
вості пос та но вою Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 24.02.2003 ро ку №202 (на
да ний час втра ти ла чинність) бу ло
зат ве рд же не По ло жен ня про місце ву
по жеж ну охо ро ну, яким пе ред ба ча ло -
ся, що місце ва по жеж на охо ро на (далі
– МПО) ство рюєть ся ор га на ми ви ко -
нав чої вла ди для за без пе чен ня по жеж-
ної без пе ки.

Не обхідність ство рен ня та на леж но го
ма теріаль но�технічно го за без пе чен ня
під роз ділів місце вої по жеж ної охо ро -
ни, за без пе чен ня їх підго тов ле ни ми та
кваліфіко ва ни ми працівни ка ми, ор га -

ні зацію надійно го радіозв’яз ку між ни ми та підрозділа ми ДСНС, ПСО для опе ра тив -
но го уп равління, вик ли ку в разі не обхідності ме дич ної, енер ге тич ної, га зо вої служ би
чи до по мо ги іншо го по жеж но го підрозділу підтве рд жу ють сухі ста тис тичні дані, за
яки ми, на пре ве ли кий жаль, стоїть втра че не людсь ке жит тя, май но та бу дин ки. 

На сь о годні існу ють ви мо ги що до радіусу обс лу го ву ван ня од ним дер жав ним по жеж -
но�ря ту валь ним підрозділом, кіль кості та ти пу по жеж них ав то мобілів для по жеж но -
го де по в на се ле но му пункті в за леж ності від кіль кості на се лен ня з ура ху ван ням дер -
жав них будівель них норм, та кож вста нов лені нор ма ти ви при бут тя дер жав них по -
жеж но�ря ту валь них підрозділів (час тин) до місця вик ли ку, які зас то со ву ють ся для
виз на чен ня місць роз та шу ван ня по жеж них де по. Виз на че но, що нор ма ти ви при бут тя
дер жав них по жеж но�ря ту валь них підрозділів до місця вик ли ку не по винні пе ре ви -
щу ва ти: на те ри торії міст – 10 хви лин; у на се ле них пунк тах за ме жа ми міста – 20 хви -
лин. З ура ху ван ням ме те о ро логічних умов, се зон них особ ли вос тей та ста ну доріг
нор ма ти ви при бут тя мо жуть бу ти пе ре ви щені, але не біль ше ніж на 5 хви лин, що
вста нов лює район виїзду дер жав но го по жеж но�ря ту валь но го підрозділу прак тич но в
ме жах на се ле но го пунк ту – місця йо го дис ло кації.

У се лах, се ли щах, де не має по жеж но�ря ту валь них підрозділів, сільські та се лищні ра ди за
по год жен ням з цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, який за без пе чує фор му ван ня та
ре алізує дер жав ну політи ку у сфері цивіль но го за хис ту, ма ють ут во рю ва ти по жеж но�ря -
ту вальні підрозділи для за без пе чен ня місце вої по жеж ної охо ро ни. От же, да ною нор мою
вста нов ле но обов’язок ство рен ня по жеж ної час ти ни прак тич но в кож но му селі, се лищі. 

Як що в на се ле но му пункті, роз та шо ва но му на відповідній те ри торії та з’єдна но му з
інши ми на се ле ни ми пунк та ми під’їзни ми шля ха ми за галь но го ко рис ту ван ня, ут во -
ре но по жеж но�ря ту валь ний підрозділ для за без пе чен ня місце вої по жеж ної охо ро ни,
який здат ний ви ко ну ва ти зав дан ня за приз на чен ням на те ри торії на се ле них пунктів,
де не має та ких підрозділів, у відповідних місце вих бюд же тах мо жуть пе ред ба ча ти ся
ви дат ки на ма теріаль но�технічне за без пе чен ня та ких підрозділів.

От же, з ура ху ван ням ви ще на ве де но го, у Ши ша ках ут во ре но підрозділ місце вої по -
жеж ної охо ро ни (МПО) як ко му наль ну ор ганізацію. 
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Ос нов ни ми зав дан ня ми зга да но го про ек ту ММС виз на че но нас тупні:

1. Роз ви ток сис те ми уп равління МПО у Ши шаць ко му районі Пол тавсь кої об ласті
на за са дах ММС;

2. На дан ня більш якісних пос луг гро ма дя нам у сфері цивіль но го за хис ту та ре а гу -
ван ня на надз ви чайні си ту ації;

3. Ство рен ня умов для без печ ної життєдіяль ності на се лен ня Ши шаць ко го райо ну
Пол тавсь кої об ласті;

4. Зап ро вад жен ня ефек тив ної сис те ми опе ра тив но го уп равління місце вою лан кою
ЄДС ЦЗ на базі дис пет черсь кої служ би підрозділу місце вої по жеж ної охо ро ни;

5. За без пе чен ня здійснен ня комп лек су за ходів (з пи тань ме то дич но го, нор ма тив -
но�пра во во го, ма теріаль но�технічно го, інфор маційно�кон суль та тив но го та іншо -
го за без пе чен ня) що до мо дернізації та роз вит ку МПО у Ши шаць ко му районі
Пол тавсь кої об ласті.

В рам ках ре алізації ць о го про ек ту співробітницт ва те ри торіаль них гро мад до сяг ну -
то нас тупні ре зуль та ти:

1. Підго тов ле но ме то до логію та відповідний про ект міжмуніци паль но го співробіт -
ницт ва, а та кож от ри ма но рішен ня Ши шаць кої ОТГ та Ко валівсь кої сільсь кої ра -
ди про зго ду на співробітницт во. Зга да ний про ект ММС після про ве ден ня усіх не -
обхідних про це дур бу ло вне се но до дер жав но го реєстру про ектів співробіт ницт ва
те ри торіаль них гро мад. 

2. За без пе че но роз роб ку міжмуніци паль ної стра тегії роз вит ку гро мад у Ши шаць -
ко  му районі.

3. Роз роб ле но низ ку но вих до ку ментів що до за без пе чен ня діяль ності МПО смт.
Ши ша ки в но вих умо вах де це нт ралізації, зок ре ма на за са дах ММС (мо ва йде,
зок ре ма, про пи тан ня ор ганізації місце вої по жеж ної охо ро ни (МПО), кри терії
для типів приміщень/їх розміщен ня; ор ганізації на леж ної взаємодії з гро -
мадськістю; технічно го ос на щен ня місце вої по жеж ної охо ро ни (МПО); ут во рен -
ня місце вої по жеж ної дру жи ни як гро мадсь кої ор ганізації; об ра хун ку вит рат та
підго тов ка бюд же ту на ут ри ман ня місце вої по жеж ної охо ро ни то що).

4. Роз роб ле но про е кт ну до ку мен тацію що до будівницт ва “Цент ру гро мадсь кої без -
пе ки в с. Ми хай ли ки”, от ри ма но по зи тив ний екс пе рт ний вис но вок.

5. Ут во ре но но ву опе ра тив но�чер го ву (дис пет черсь ку) служ бу МПО з функцією
до ве ден ня сиг налів уп равління, а та кож здійсне но нас туп ну ро бо ту:

n Про ве ден ня будівель но�ре мо нт них робіт для об лаш ту ван ня но во го примі -
щен ня опе ра тив но�чер го вої служ би (дис пет черсь ко го пунк ту) та сис те ми уп -
равління МПО;

n Прид бан ня та вста нов лен ня но во го ма теріаль но�технічно го об лад нан ня для
розміщен ня но вої опе ра тив но�чер го вої служ би (дис пет черсь ко го пунк ту) та
сис те ми уп равління МПО;
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n Вне се но зміни в штат ний роз пис місце вої по жеж ної охо ро ни (до дат ко во вве -
де но по са ди 4 дис пет черів та 4 по жеж ників).

6. З ме тою до ве ден ня сиг налів уп равління підклю че но пос лу гу “Хмар на АТС”, що
предс тав ляє со бою внутрішню кор по ра тив ну те ле фонію, яка замінює фізич ну
офісну міні�АТС. За мов ни ком вис ту пає Ши шаць ка се лищ на ра да, до внутріш -
ньої те ле фонії підклю чені ста рос тинські ок ру ги Ши шаць кої ОТГ та струк турні
підрозділи, всь о го біль ше 20 або нентів. 

7. Про ве де но спеціаль не нав чан ня працівників Місце вої по жеж ної охо ро ни за
прог ра мою “Спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни та
членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни”. Працівни ки МПО підви щи ли рівень
знань за нап рям ка ми: охо ро на праці; по жеж на так ти ка та так ти ка при ліквідації
надз ви чай них си ту ацій; за со би зв’яз ку; по жеж на профілак ти ка; зас то су ван ня за -
собів індивіду аль но го за хис ту; пси хо логічна підго тов ка.

8. Онов ле но по жеж ну техніку та сис те му уп равління МПО в Ши шаць ко му районі.
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2.4. Про ект ММС Рашівсь кої, Лисівсь кої, Хар ко вець кої
сільсь ких рад Га дяць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті
“По жеж на охо ро на – за по ру ка профілак ти ки 
ви ник нен ня по жеж”

У 2016 році Рашівсь кою сільсь кою ра дою
спіль но з інши ми гро ма да ми Га дяць ко го райо -
ну бу ло роз по ча то про ект ММС “Місце ва по -
жеж на охо ро на – за по ру ка профілак ти ки ви -
ник нен ня по жеж”. Цей про ект був за реєстро ва -
ний у Мінрегіоні (до говір про співробітницт во
те ри торіаль них гро мад у формі ре алізації
спіль них про ектів за № 65 від 14.12.2016 ро ку),
а та кож здо був підтрим ку Пол тавсь кої об лас ної
ра ди, зок ре ма що до прид бан ня (за ра ху нок
співфінан су ван ня коштів Пол тавсь ко го об лас -
но го кон кур су про ектів місце во го роз вит ку)
но во го по жеж но го ав то мобіля.

За галь на пло ща те ри торії сільсь ких рад, які бе руть участь в ре алізації про ек ту
ММС, ста но вить біля 15 тис. га. Крім то го, на те ри торії Рашівсь кої, Лисівсь кої, Хар -
ко вець кої сільсь ких рад більш за хи ще ни ми бу де 3,5 тис. на се лен ня.

На те ри торії зга да них сільсь ких рад розміще но нас тупні підприємства, ор ганізації та
ус та но ви: за галь но освітні шко ли – 2 (с. Рашівка, Лисівка); ди тячі нав чальні зак ла ди
– 3 (с. Рашівка, Лисівка, Харківці); Рашівсь кий бу ди нок�інтер нат за галь но го ти пу
(с. Рашівка); сільські бу дин ки куль ту ри – 3 (с. Рашівка, Лисівка, Харківці); відділен ня
зв’яз ку – 3 (с. Рашівка, Лисівка, Харківці); по бут комбінат (с. Рашівка); Рашівсь ка
ам бу ла торія ЗПСМ; фельд шерсь кий пункт (с. Лисівка); фельд шерсь кий пункт 
(с. Харківці); Харківсь кий РСПДПОПР (с. Рашівка); ап те ка (с. Рашівка,); ветлікар ня
(с. Рашівка).

З ме тою за без пе чен ня на леж но го
про ве ден ня ефек тив них пер шо -
чер го вих робіт на ліквідації по жеж
та різно го ро ду надз ви чай них по -
дій та си ту ацій на те ри торії Рашів -
сь кої, Лисівсь кої, Хар ко вець кої
сільсь ких рад в рам ках ре алізації
про ек ту ММС бу ло за без пе че но
прид бан ня за собів для гасіння по -
жеж та по жеж но�ря ту валь но го об -
лад нан ня для Рашівсь кої місце вої
по жеж ної охо ро ни. 
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У 2017 році бу ло роз по ча то ре алі за цію дру го го ета -
пу про ек ту ММС, який пе ред ба чає прид бан ня за со -
бів для гасіння по жеж та по жеж но�ря ту валь но го
об лад нан ня для Ра шів сь кої місце вої по жеж ної охо -
ро ни, а та кож підго тов ку до будівницт ва но во го по -
жеж но го де по (цент ру гро мадсь кої без пе ки). У
зв’яз ку з цим, бу ло за без пе че но прид бан ня техніч -
них за собів, за собів зв’яз ку та оповіщен ня, за собів
по же жо гасіння та за хис ту осо бо во го скла ду, а та -
кож роз роб ки відповідних ре ко мен дацій, нор ма -
тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи, про ве ден ня
нав чаль них за ходів з пи тань діяль ності МПО. Так,
мо то пом па за без пе чує транс пор ту ван ня вог не  гас -

ної ре чо ви ни (во ди) без по се редньо до місця по жежі та зас то со вуєть ся для ліквідації
наслідків по вені та па водків. Аварійно�ря ту валь ний інстру мент най частіше зас то со -
вуєть ся під час лікві дації до рожньо�транс по рт ної при го ди, а са ме деб ло ку ван ня по -
терпіло го вна слі док при го ди. Бен зи но вий ге не ра тор за без пе чує ав то ном не елект ро -
жив лен ня на місці події.

На сь о годні за без пе че но нас тупні ре зуль та ти від ре алізації зга да но го про ек ту ММС:

n прид ба но за со би для гасіння по жеж та по жеж но�ря ту валь не об лад нан ня;

n ство ре но умо ви для за без пе чен ня за хис ту лю дей, ма теріаль них ціннос тей та
довкілля від впли ву не без печ них фак торів по жежі, надз ви чай ної події чи си ту ації;

n за без пе че но зміцнен ня інфра ст рук тур ної спро мож ності гро мад, умо ви їх ста ло го
роз вит ку;

n пок ра ще но ма теріаль но�технічне за без пе чен ня Рашівсь кої місце вої по жеж ної охо -
ро ни та за без пе че но прид бан ня за собів для гасіння по жеж та по жеж но�ря ту валь -
но го об лад нан ня, що підви щить за хист на се лен ня, ма теріаль них ціннос тей та
довкілля від впли ву не без печ них фак торів по жежі, надз ви чай ної події чи си ту ації; 

n ор ганізо ва но та про ве де но нав чан ня працівників по жеж ної охо ро ни, що на дасть
мож ливість підви щи ти за хист на се лен ня від по жеж та надз ви чай них си ту ацій.
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2.5. Про ект ММС Петрівсь ко�Ро менсь кої, Бе ре зо  во -
луцької, Ручківсь кої та Се ред няківсь кої сільсь ких
рад Га дяць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті
“Надійний за хист від по жеж та ліквідація 
надз ви чай них си ту ацій”

У 2017 році Петрівсь ко�Ро менсь ка, Бе ре зо во луць ка, Ручківсь ка та Се ред няківсь ка
сільські ра ди Га дяць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті роз по ча ли про ект ММС
“Надійний за хист від по жеж та ліквідація надз ви чай них си ту ацій”.

Ре алізація про ек ту ММС дасть мож ливість за без пе чи ти за хист на се лен ня, те ри торій,
нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща та май на зга да них те ри торіаль них гро мад від
надз ви чай них си ту ацій, а та кож за без пе чи ти ефек тив не ре а гу ван ня на них.

В Петрівсь ко�Ро менській місцевій по жежній охо роні, яка ство ре на на базі Петрів -
сь ко�Ро менсь кої сільсь кої ра ди ви ко рис то вуєть ся один спеціаль ний по жеж ний ав то -
мобіль 1991 ро ку ви пус ку, який за всіма своїми па ра мет ра ми є мо раль но зас та рі лим
і ви ко рис тав свій мо то ре сурс та термін експлу а тації.

Всі за хо ди про ек ту ММС відповіда ють Дер жавній та регіональній Стра тегії роз вит -
ку на період до 2020 ро ку, а та кож Стра тегії ре фор му ван ня сис те ми Дер жав ної служ -
би Ук раїни з надз ви чай них си ту ацій, схва ле ної роз по ряд жен ням Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 25.01.2017 ро ку №61�р. 

З ме тою за без пе чен ня на леж но го про ве ден ня
ефек тив них пер шо чер го вих робіт на ліквідації
по жеж та різно го ро ду надз ви чай них подій та
си ту ацій на те ри торії вка за них гро мад Га дяць -
ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті про по нуєть -
ся оно ви ти спе ціалі зо ва ну ко му наль ну ор гані -
зацію – Петрівсь ко�Ро менсь ка місце ва по жеж -
на охо ро на, за без пе чи ти на лежні ма теріальні
та інфра ст рук турні умо ви її роз вит ку (зок ре -
ма, шля хом ут во рен ня но вої сис те ми уп рав -
ління, онов лен ня об лад нан ня, прид бан ня но -
вої по жеж ної техніки, підго тов ки про ек ту но -
во го по жеж но го де по то що).

Ме тою ре алізації про ек ту є здійснен ня ря ду важ ли вих інфор маційних, соціаль них,
ор ганізаційних, аналітич них за ходів з пи тань ут во рен ня МПО на базі с. Петрів ка�
Ро мен сь ка Га дяць ко го райо ну, роз ви ток нор ма тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи її
діяль ності, а та кож її на леж не ма теріаль но�технічне за без пе чен ня (в умо вах ре -
алізації ре фор ми міс це  во го са мов ря ду ван ня та роз вит ку спів робітницт ва те ри то -
ріаль  них гро мад). 
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Ос нов ни ми за хо да ми в ре алізації ць о го про ек ту виз на че но нас тупні:

n ут во рен ня ро бо чої гру пи Про ек ту по підго товці до го во ру про співробітницт во
гро мад; 

n здійснен ня гро мадсь ко го об го во рен ня Про ек ту, про ве ден ня зборів гро мад що до
участі у спіль но му Про екті;

n про ве ден ня тренінгів, семінарів з чле на ми комісії та ро бо чої гру пи що до ви ко -
нан ня за ходів Про ек ту;

n інфор му ван ня членів те ри торіаль них гро мад про хід ре алізації Про ек ту, про ве -
ден ня зборів гро мад;

n роз роб ка фінан со вих планів що до фор му ван ня дже рел над ход жень коштів для
пот реб по жеж ної охо ро ни та її по даль шо го функціону ван ня;

n роз роб ка та впро вад жен ня но вої нор ма тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи діяль -
ності МПО;

n прид бан ня по жеж но го транс пор ту для обс лу го ву ван ня те ри торії гро мад, а та кож
роз ви ток ма теріаль ної ба зи МПО;

n ут во рен ня но вої сис те ми уп равління МПО;

n за без пе чен ня кваліфіко ва ни ми кад ра ми струк ту ри місце вої по жеж ної охо ро ни;

n ут во рен ня наг ля до во го коміте ту за якістю ви ко нан ня робіт та здійснен ня за ходів
Про ек ту;

n підго тов ка та роз роб ка будівель но го про ек ту що до ут во рен ня но во го по жеж но го
де по на базі с. Петрівка�Ро менсь ка;

n просвітниць ка кам панія, підго тов ка про мо�про дукції, інфор маційний суп ровід
ре алізації про ек ту ММС.

Зга да ний про ект ММС став пе ре мож цем Пол тавсь ко го об лас но го кон кур су про ек -
тів місце во го роз вит ку, а та кож здо був підтрим ку про ек ту “Ре фор ма уп равління на
сході Ук раїни”, що ви ко нуєть ся Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammen -
 arbeit (GIZ) GmbH. Зга да ний про ект ММС бу ло та кож за реєстро ва но в ус та нов ле -
но му по ряд ку в Мінрегіоні та вне се но в дер жав ний реєстр про ектів співробітницт ва
те ри торіаль них гро мад за №103.

Онов лен ня ко му наль ної ор ганізації – Петрівсь ко�Ро менсь кої МПО, а та кож її на леж -
не ма теріаль но�технічне за без пе чен ня (зок ре ма, прид бан ня но вої по жеж ної техніки,
мо дернізації сис те ми уп равління МПО, підго тов ку про ек ту на будівницт во но во го по -
жеж но го де по то що) має за без пе чи ти комп ле кс не вирішен ня пи тан ня ре а гу ван ня на
по жежі, інші надз ви чайні си ту ації на те ри торії виз на че них гро мад Пол тавсь кої об ласті. 

Відповідні ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня не тіль ки змо жуть зав дя ки роз вит ку
ММС за о ща ди ти кош ти місце вих бюд жетів, більш ефек тив но на да ва ти пос лу ги з
пи тань цивіль но го за хис ту на се лен ня, але й знач но зміцни ти свою ма теріаль но�
технічну та інсти туційну ба зу. Од но час но має та кож зрос ти рівень довіри гро ма дян
до діяль ності відповідних ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня.
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2.6. Про ект ММС Мар тинівсь кої, Боб риць кої та
Вельбівсь кої сільсь ких рад Га дяць ко го райо ну 
Пол тавсь кої об ласті “Ство рен ня місце вої по жеж ної
охо ро ни у с. Мар тинівка”

У 2017 році Мар тинівсь ка, Боб риць ка та
Вельбівсь ка сільські ра ди Га дяць ко го райо ну
Пол тавсь кої об ласті роз по ча ли про ект ММС
“Ство рен ня місце вої по жеж ної охо ро ни”.

З ме тою за без пе чен ня на леж но го про ве ден ня
ефек  тив них пер шо чер го вих робіт на ліквідації
по жеж та різно го ро ду надз ви чай них подій та си -
ту ацій на те ри торії вка за них гро мад Га дяць ко го
райо ну Пол тавсь кої об ласті ут во ре но спеціалізо -
ва ну ко му наль ну ус та но ву – Мар тинівсь ка
місце ва по жеж на охо ро на, за без пе че но на лежні
ма теріаль не та інфра ст рук турні умо ви її роз вит -
ку (зок ре ма, шля хом ут во рен ня но вої сис те ми
уп равління, онов лен ня об лад нан ня, підго тов ки
про ек ту но во го по жеж но го де по, роз роб ка низ ки
нор ма тив но�пра во вих актів, інфор маційно�аналі -
тич них до ку ментів то що).

Ме тою ре алізації про ек ту є здійснен ня ря ду
важ ли вих інфор маційних, соціаль  них, ор гані за -
цій них, аналітич них за хо дів з пи тань ут во рен ня
МПО на базі с. Мар тинівка Га дяць ко го райо ну,
роз ви  ток нор ма тив но�пра во вої та ме то дич  ної ба -
зи її діяль ності, а та кож її на леж не ма теріаль -
но�технічне за без пе чен ня (в умо вах ре алізації
ре фор ми місце во го са мов ря ду ван ня та роз вит ку
співробіт ницт ва те ри торіаль них гро мад). 

Ос нов ни ми за хо да ми ре алізації зга да но го про -
ек ту ММС виз на че но нас туп ні: 

n ут во рен ня ро бо чої гру пи Про ек ту по підго -
товці до го во ру про співробіт ницт во гро мад; 

n здійснен ня гро мадсь ко го об го во рен ня Про -
ек ту, про ве ден ня зборів гро мад що до участі
у спіль но му Про екті; 

n про ве ден ня тренінгів, семіна рів з чле на ми
комісії та ро бо чої гру пи що до ви ко нан ня за -
ходів Про ек ту; 
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n ін фор  му ван ня членів те ри торіаль них гро мад про хід ре алізації Про ек ту, про ве -
ден ня зборів гро мад; 

n роз роб ка фі нан  со вих планів що до фор му ван ня дже рел над ход жень коштів для
пот реб по жеж ної охо ро ни та її по даль шо го функ ці ону  ван ня; 

n роз роб ка та впро вад жен ня но вої нор ма тив но�пра во вої та ме то дич ної ба зи з пи -
тань діяль ності МПО; 

n прид бан ня відповідно го об лад нан ня, а та кож роз ви ток ма теріаль ної ба зи МПО; 

n ут во рен ня но вої сис те ми уп равління МПО; 

n за без пе чен ня кваліфіко ва ни ми кад ра ми струк ту ри по жеж ної охо ро ни; 

n ут во рен ня наг ля до во го коміте ту за якістю ви ко нан ня робіт та здійснен ня за ходів
Про ек ту; 

n роз роб ка та впро вад жен ня онов ле ної нав чаль ної прог ра ми для предс тав ників
МПО; 

n підго тов ка інфор маційно�аналітич них та інших (про мо) ма теріалів з пи тань роз -
вит ку МПО.

За спри ян ня про ек ту “Ре фор ма уп равління на сході Ук раїни”, що ви ко нуєть ся
Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, підго тов ле но
будівель ний про ект но во го по жеж но го де по. Зга да ний про ект ММС бу ло та кож за -
реєстро ва но в ус та нов ле но му по ряд ку в Мінрегіоні та вне се но в дер жав ний реєстр
про ектів співробітницт ва те ри торіаль них гро мад.
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2.7. Про ект ММС Крас но луць кої, Ри марівсь кої,
Сватківсь кої, Ма ло по би вансь кої, Гре чанівсь кої 
та Книшівсь кої сільсь ких рад Га дяць ко го райо ну
Пол тавсь кої об ласті “Ство рен ня місце вої по жеж ної
охо ро ни у с. Крас на Лу ка”

Про ект міжмуніци паль но го співробітницт ва “Ство рен ня місце вої по жеж ної охо ро ни”
бу ло ініційо ва но Крас но луць кою сільсь кою ра дою. На сь о годні він ре алізуєть ся у
співпраці з Ри марівсь кою, Сватківсь кою, Ма ло по би вансь кою, Гре чанівсь кою та
Книшівсь кою сільсь ки ми ра да ми Га дяць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті. До говір
ММС за реєстро ва но в ус та нов ле но му за ко ном по ряд ку, вне се но до дер жав но го
реєстру про ектів ММС та розміще но на офіційно му сайті Мінрегіону під № 102 як
до говір про співробітницт во те ри торіаль них гро мад у формі ре алізації спіль но го
про ек ту “Ство рен ня місце вої по жеж ної охо ро ни”.

Ра зом з тим, відповідно до рішен ня Крас но луць кої сільсь кої ра ди двад цять шос тої
сесії сь о мо го скли кан ня від 16.08.2017 “Про ут во рен ня Ко му наль ної ор ганізації
“Місце ва по жеж на охо ро на Крас но луць кої сільсь кої ра ди” бу ло ство ре но ко му наль ну
ор ганізацію “Місце ва по жеж на охо ро на Крас но луць кої сільсь кої ра ди”. Да на ор -
ганізація бу де ут ри му ва тись за ра ху нок коштів бюд же ту Крас но луць кої, Сватківсь -
кої, Ри марівсь кої, Гре чанівсь кої, Ма ло по би вансь кої, Книшівсь кої сільсь ких рад.
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Са ме ут во рен ня ць о го підрозділу місце -
вої по жеж ної охо ро ни на те ри торії ви -
ще заз на че них сільсь ких рад (найбіль -
ших за пло щею та кількістю на се лен ня
у районі) за без пе чить у стислі терміни
мож ливість ре а гу ва ти на надз ви чайні
си ту ації та по жежі у сільсь ких на се ле -
них пунк тах, де об’єкти по жеж ної охо -
ро ни вза галі відсутні. 

Так, нап рик лад, се ред ня відда ле ність від
м. Га дяч (де зна хо дить ся по жеж на час -
ти  на) до на се ле них пунк тів Крас но -
 луць кої сільсь кої ра ди ста но вить 10 км,
до Ри марівсь кої сільсь кої ра ди – 20 км,
до Сватківсь кої сільсь кої ра ди – 23 км,
до Ма ло по би вансь кої сільсь кої ра ди –
20 км, до Гре ча нівсь кої сільсь кої ра ди –
27 км, до Книшівсь кої сільсь кої ра ди –
20 км. Ці відстані знач но пе ре ви щу ють
нор ма  тив ний час при бут тя по жеж но�ря-
 ту валь них підрозділів до місця вик ли ку.

На сь о годні та кож закінчуєть ся про ве -
ден ня ре мо нт но�будівель них робіт при -
міщен ня МПО у с. Крас на Лу ка. Пла -
нуєть ся та кож ут во рен ня двох від ок рем -
ле них (струк тур них) підроз ділів від
Крас но  луць кої МПО з дис ло кацєй на
те  ри  торії Книшівсь кої та Ве ли ко буди -
щансь кої сільсь ких рад, які та кож бе руть
участь в ре алізації зга да но го про ек ту
ММС.
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2.8. Проекти ММС територіальних громад
Новосанжарського району з питань 
розвитку МПО

У 2017 році у Новосанжарському райо -
ні розпочато комплексну роботу щодо
розбудови та розвитку місцевої пожеж-
ної охорони на засадах міжмуніципаль-
ного співробітництва (ММС). 

Так, Нехворощанська, Соколовобал -
ків  ська, Шедеївська,  Маячківська,
Лівен ська сільські ради ініціювали ре -
алі зацію проекту ММС “Оновлене
життя місцевої пожежної охорони –
запорука безпечної життєдіяльності
громад”. У жовтні 2017 року відповід-
ний договір про співробітництво тери-
торіальних громад у формі реалізації
спільного проекту було зареєстровано
в Мінрегіоні та внесено у державний
реєстр за номером 105.

Одночасно Малоперещанська, Поло -
гів ська, Старосанжарська, Писарівська
сільські ради ініціювали реалізацію
проекту ММС “Об’єднання центру без-
пеки”. Відповідний договір про співро-
бітництво територіальних громад у
формі реалізації спільного проекту
було зареєстровано в Мінрегіоні у
жовтні 2017 року та внесено у держав-
ний реєстр за номером 106.

Драбинівська, Крутобалківська, Богда нівська, Кустолівська, Голущино греб лівська,
Сухомаячківська сільські ради Новосанжарського району ініціювали реалізацію
проекту ММС “Оновлене життя місцевої пожежної охорони – запорука безпечної
життєдіяльності громад”. Відповідний договір про співробітництво територіальних
громад у формі реалізації спільного проекту зареєстровано в Мінрегіоні у жовтні
2017 року та внесено у державний реєстр за номером 107.

У 2018 році Малокобелячківська, Новосанжарська, Великокобелячківська, Зачепи -
лів ська, Кунцевська, Лелюхівська, Полузір’ївська та інші сільські ради Ново санжар -
ського району виступили з ініціативою започаткування нового проекту ММС з
питань розвитку місцевої пожежної охорони. На сьогодні згаданий проект прохо-
дить стадію узгодження з відповідними органами місцевого самоврядування.
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Слід також зазначити, що результатом упровадження згаданих проектів ММС стане
розбудова сучасної та дієвої системи МПО на усій території Новосанжарського
райо ну, що буде здатна оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та надавати
якісні послуги громадянам.
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3. ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДІЄВИЙ
ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
МПО

Пол тавсь ка об лас на ра да ста ла однією з пер ших в Ук раїні що до впро вад жен ня об -
лас но го кон кур су про ектів роз вит ку те ри торіаль них гро мад, го лов ною ідеєю яко го є
ство рен ня інфор маційно го бан ку інно ваційних ідей та впро вад жен ня їх у прак ти ку
діяль ності ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня.

Гро ма да, усвідом лю ючи відповідальність за своє май бутнє, ви му ше на до лу чи тись до
про це су уп равління в то му числі і че рез про е кт ну діяльність. По туж ним пош тов хом
до соціалізації гро ма ди у да но му нап рямі є відсутність фінан со вих ре сурсів у бюд -
жеті, а відтак змен шен ня мож ли вос тей підтрим ки на се ле них пунктів з бо ку дер жа ви.

Про е кт ний ме не дж мент стає вкрай ак ту аль ною скла до вою діяль ності ор ганів місце -
во го са мов ря ду ван ня, що у но во му фор маті ви му шені бу дуть підви щи ти ефек -
тивність та ре зуль та тивність своєї ро бо ти, нес ти відповідальність пе ред гро ма дою за
якість суспіль но го жит тя на відповідній те ри торії. 

От же го лов ни ми очіку ва ни ми ре зуль та та ми кон кур су є підви щен ня соціаль ної ак тив -
ності в те ри торіаль них гро ма дах, поліпшен ня співпраці об лас ної ра ди з те ри торіаль ни -
ми гро ма да ми що до вив чен ня проб лем роз вит ку те ри торій та виз на чен ня шляхів їхнь о -
го вирішен ня; роз ви ток співпраці ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, гро мадсь ких ор га -
ні зацій, суб’єктів підприємниць кої діяль ності у ре алізації перс пек тив них про ектів роз -
вит ку те ри торій; уза галь нен ня та по ши рен ня досвіду ро бо ти ор ганів місце во го са мов ря -
ду ван ня, спря мо ва ної на розв’язан ня проб лем роз вит ку те ри торіаль них гро мад, удос ко -
на лен ня інфор маційної політи ки у пи тан нях роз вит ку місце во го са мов ря ду ван ня.

По чи на ю чи з 2010 ро ку, Пол тавсь ка об лас на ра да виз на чи ла пе ре мож ця ми 302 про -
ек ти, які бу ло по да но ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня з усіх районів об ласті. 
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Кількість учас ників та пе ре можців об лас но го кон кур су про ектів
роз вит ку те ри торіаль них гро мад за період 2010�2017 років



Про тя гом вось ми років на про ек ти з пи тань впро вад жен ня енер гоз беріга ю чих та
енер го е фек тив них тех но логій на об’єктах соціаль ної сфе ри, поліпшен ня соціаль ної
інфра ст рук ту ри на се ле них пунктів, охо ро ни нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви -
ща, роз вит ку спор тив ної та ту рис тич ної інфра ст рук ту ри на се ле них пунктів то що
виділе но з об лас но го бюд же ту по над 41 млн. грн.
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Фінан су ван ня з об лас но го бюд же ту про ектів�
пе ре можців об лас но го кон кур су про ектів роз вит ку 
те ри торіаль них гро мад за період 2010�2017 років

Ціка вою но вацією про ве ден ня кон кур су ста ло за по чат ку ван ня з 2015 ро ку чет вер тої
ка те горії учас ників кон кур су – спіль них про ектів те ри торіаль них гро мад.
Співробітницт во те ри торіаль них гро мад розг ля даєть ся як дієвий інстру мент муніци -
паль ної кон солідації та пок ра щен ня якості пос луг, що на да ють ся ор га на ми місце во го
са мов ря ду ван ня. Сь о годні в умо вах ре алізації ре фор ми місце во го са мов ря ду ван ня
співробітницт во те ри торіаль них гро мад має особ ли ве зна чен ня для фор му ван ня май -
бутніх гро мад, яким за ко но дав чо на да не пра во об’єдну ва ти на до говірній ос нові свої
зу сил ля та фінан сові ре сур си для вирішен ня спіль них проб лем роз вит ку.

Фінан су ван ня з об лас но го бюд же ту спіль них про ектів�пе ре можців об лас но го 
кон кур су про ектів роз вит ку те ри торіаль них гро мад за період 2015�2017 років



34 про ек ти співробітницт ва ста ли пе ре мож ця ми кон кур су та от ри ма ли співфінсу -
ван ня з об лас но го бюд же ту по над 16 млн грн. До їх впро вад жен ня за лу чені гро ма ди
з 20 районів Пол тавсь кої об ласті. Більшість з них ма ють офіційно за реєстро вані про -
ек ти співробітницт ва те ри торіаль них гро мад. Найбільш по пу ляр ною на сь о годні
сфе рою для ре алізації спіль них про ектів те ри торіаль них гро мад в рам ках кон кур су
є пи тан ня жит ло во�ко му наль но го гос по да р ства, у то му числі по вод жен ня з твер ди ми
по бу то ви ми відхо да ми. Се ред інших нап рямів, де ре алізу ють ся про ек ти спів робіт -
ницт ва те ри торіаль них гро мад, слід виділи ти ме ди ци ну, по жеж ну охо ро ну, освіту,
ре монт доріг то що.

Для підтрим ки роз вит ку співробітницт ва те ри торіаль них гро мад в рам ках кон кур су
ак тив но ви ко рис то ву ють ся та кож кош ти міжна род ної технічної та фінан со вої до по -
мо ги. Гар ним прик ла дом є ба га торічний досвід співпраці ор ганів місце во го са мов ря -
ду ван ня Пол тавсь кої об ласті з про ек том “Ре фор ма уп равління на сході Ук раїни”,
що ви ко нуєть ся Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Зга да ний про ект має ви сокі ре зуль та ти з пи тань роз вит ку міжмуніци паль но го спів -
робіт  ницт ва, підви щен ня якості адміністра тив них пос луг, ре алізації нав чаль них за -
ходів то що. 

Слід та кож заз на чи ти, що регіональ ну політи ку Пол тавсь кої об ласті в сфері роз вит -
ку про ектів співробітницт ва те ри торіаль них гро мад виз на но на за галь но дер жав но му
рівні, про що свідчить спеціаль на відзна ка Пол тавсь кої об лас ної ра ди від Міністер -
ства регіональ но го роз вит ку, будівницт ва та жит ло во�ко му наль но го гос по да р ства
Ук раїни за кращі “Прак ти ки роз вит ку регіонів та гро мад, зас но вані на влас них стра -
тегіях та ре сур сах” у 2017 році.

Для про ве ден ня кон кур су роз по ряд жен ням го ло ви об лас ної ра ди ство рюєть ся ра да
кон кур су, яка ви ко нує функції кон ку рс ної комісії. Ра да кон кур су є ор га ном, який
здійснює за галь не керівницт во ор ганізацією та про ве ден ням кон кур су. 

До ра ди кон кур су вхо дять де пу та ти об лас ної ра ди (не мен ше по ло ви ни скла ду),
предс тав ни ки ор ганів ви ко нав чої вла ди, місце во го са мов ря ду ван ня, гро мадсь ких ор -
ганізацій (за зго дою). Пер со наль ний склад ра ди кон кур су зат ве рд жуєть ся го ло вою
об лас ної ра ди.

Ра да кон кур су:

n зат ве рд жує по ря док про ве ден ня кон кур су;

n конт ро лює дот ри ман ня да но го По ло жен ня та ви ко нан ня по ряд ку про ве ден ня
кон кур су;

n виз на чає та ре ко мен дує для нас туп но го зат ве рд жен ня на сесії об лас ної ра ди об -
ся ги фінан су ван ня з об лас но го бюд же ту про ектів�пе ре можців кон кур су;

n про во дить кон курс;

n виз на чає пе ре можців кон кур су.
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Рішен ня ра ди кон кур су прий маєть ся більшістю го лосів членів ра ди кон кур су та
оформ ляєть ся про то ко лом. Ко ор ди нація ро бо ти та ор ганізаційно�технічні за хо ди
що до підго тов ки та про ве ден ня кон кур су пок ла да ють ся на ви ко нав чий апа рат об -
лас ної ра ди. Для екс пе рт ної оцінки про ектів ство рюєть ся екс пе рт на гру па, яка виз -
на чає про ек ти, що до пус ка ють ся на розг ляд ра ди кон кур су.

У ході про ве ден ня кон кур су про ектів ра да кон кур су вра хо вує нас тупні пи тан ня:
соціаль на зна чимість про ек ту; на явність чітко го пла ну і ме ханізмів розв’язан ня існу -
ю чих проб лем та досвід ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня що до їхнь о го розв’язан ня;
на явність якісних та кількісних кри теріїв оцінки успішності ре алізації відповідно го
про ек ту, фінан со во�еко номічних по каз ників, які по винні бу ти до сяг нуті шля хом ре -
алізації про ек ту; обґрун то ваність вар тості ре алізації відповідно го про ек ту.

Підста вою для про ве ден ня кон кур су є роз по ряд жен ня го ло ви об лас ної ра ди.
Офіційне повідом лен ня про ого ло шен ня кон кур су публікуєть ся на веб�сайті Пол -
тавсь кої об лас ної ра ди. Кінце вим стро ком по дан ня в об лас ну ра ду про ектів для
участі у кон курсі є 1 ве рес ня по точ но го ро ку. Про тя гом 45 ка лен дар них днів екс пе -
рт на гру па го тує вис нов ки для ра ди кон кур су. Пре зен тація про ектів на засіданні ра -
ди кон кур су відбу ваєть ся публічно за учас тю роз роб ників про ектів та предс тав ників
за собів ма со вої інфор мації. Рішен ня ра ди кон кур су є підста вою для ого ло шен ня ре -
зуль татів кон кур су. Інфор мація про ре зуль та ти кон кур су оп ри люд нюєть ся на
веб�сайті об лас ної ра ди. 

Ос новні нап ря ми, за яки ми роз роб ля ють ся про ек ти, виз на ча ють ся ра дою кон кур су
та вка зу ють ся під час офіційно го ого ло шен ня кон кур су у роз по ряд женні го ло ви об -
лас ної ра ди. 

У 2018 році виз на че но нас тупні нап ря ми ре алізації кон кур су:

42 МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА. КРАЩІ ПРАКТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни, центрів без пе ки гро ма ди

впро вад жен ня но вих інфор маційних тех но логій та інших 
су час них тех но логій муніци паль но го ме не дж мен ту

пок ра щен ня уп равління твер ди ми по бу то ви ми відхо да ми 
та охо ро на нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща

пок ра щен ня сис те ми на дан ня адміністра тив них та муніци паль них пос луг, 
роз ви ток центрів на дан ня адміністра тив них пос луг

впро вад жен ня інно ваційних енер го е фек тив них тех но логій на об’єктах 
соціаль ної інфра ст рук ту ри (тех но логій ви ко рис тан ня віднов лю валь них 

дже рел енергії та енер го е фек тив но го об лад нан ня)

роз ви ток ту рис тич ної сфе ри



Од но час но виз на че но нас тупні ка те горії про ектів співробітницт ва те ри торіаль них
гро мад:
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Пер ша ка те горія

про ек ти сільсь ких рад

Дру га ка те горія

про ек ти се лищ них рад та місь ких рад міст район но го зна чен ня

Тре тя ка те горія

про ек ти район них рад, місь ких рад міст об лас но го зна чен ня 
та об’єдна них те ри торіаль них гро мад

Чет вер та ка те горія

спільні про ек ти те ри торіаль них гро мад сіл, се лищ, міст,   
район них рад та об’єдна них те ри торіаль них гро мад

для першої категорії 

не більше 200 тис. грн.

для другої категорії 

не більше 300 тис. грн.

для третьої категорії 

не більше 600 тис. грн.

для четвертої категорії 

не більше 800 тис. грн.

Від кож но го учас ни ка кон кур су прий маєть ся ли ше од на про е кт на за яв ка. 

Об ся ги співфіна су ван ня про ектів�пе ре можців кон кур су з об лас но го бюд же ту по ка те -
горіям учас ників на ко жен кон ку рс ний рік виз на чає ра да кон кур су. Відповідна інфор -
мація вка зуєть ся у роз по ряд женні го ло ви об лас ної ра ди про ого ло шен ня кон кур су. 

Ви дат ки об лас но го бюд же ту скла да ють 50% від вар тості про ек ту. 

У 2018 р.:

Обов’яз ко вою умо вою є співфінан су ван ня про ектів з відповідних бюд жетів (сільсь -
ких, се лищ них, місь ких рад міст район но го та об лас но го зна чен ня, район них рад,
об’єдна них те ри торіаль них гро мад) та участь у числі парт нерів ре алізації про ек ту
гро мадсь кої ор ганізації, за реєстро ва ної в ус та нов ле но му за ко ном по ряд ку. Участь
парт нерсь ких ор ганізацій у співфінан су ванні про ек ту по вин на скла да ти 5% (або
біль ше) від вар тості про ек ту.

Кош ти об лас но го бюд же ту виділя ють ся од но час но, або після виділен ня коштів місце -
вих бюд жетів та парт нерсь ких ор ганізацій. Відповідні об ся ги співфінан су ван ня з об -
лас но го та місце вих бюд жетів пе ред ба ча ють ся на нас туп ний рік після кон курс  но го.



Ос новні нап ря ми, за яки ми роз роб ля ють ся про ек ти, виз на ча ють ся ра дою кон кур су
та вка зу ють ся під час офіційно го ого ло шен ня кон кур су у роз по ряд женні го ло ви об -
лас ної ра ди, яке розміщуєть ся на офіційно му сайті Пол тавсь кої об лас ної ра ди
(http://oblrada.pl.ua/).

Зміст про ек ту по ви нен відповіда ти виз на че ним нап ря мам кон кур су; місти ти ор гані -
заційно�технічні за хо ди, ви ко нан ня яких впли ває на поліпшен ня життєдіяль ності
пев ної те ри торіаль ної гро ма ди; пе ред ба ча ти без по се ред ню участь жи телів у ре аліза -
ції про ек ту. 

Як вже бу ло заз на че но, підтрим ка роз вит ку місце вої по жеж ної охо ро ни є од ним із
пріори тет них нап рямів по даль шої ре алізації кон кур су.
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4. АСОЦІАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

По даль ший роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни є мож ли вим ли ше за умо ви на леж -
но го інсти туційно го за без пе чен ня ць о го про це су, на ла год жен ня дієво го рівня
взаємодії між вла дою та гро ма дя на ми. 

У зв’яз ку з цим, гар ним прик ла дом є ут во рен ня у 2017 році гро мадсь кої спілки
“Асоціація місце вої та доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни” (далі – Спілка), зас нов ни -
ка ми якої вис ту пи ли гро мадські ор ганізації “Рашівсь ка доб ровіль на по жеж на охо -
ро на” та “Асоціація цивіль но го за хис ту”.

Спілка є доб ровіль ним об’єднан ням фізич них осіб та юри дич них осіб при ват но го
пра ва у то му числі гро мадсь ких об’єднань зі ста ту сом юри дич ної осо би, ство ре ним
для здійснен ня та за хис ту прав і сво бод лю ди ни та гро ма дя ни на, за до во лен ня
суспіль них, зок ре ма, еко номічних, соціаль них, куль тур них, без пе ко вих, освітніх та
інших інте ресів своїх членів та/або інших осіб.

Спілка у своїй діяль ності ке руєть ся чин ним за ко но да в ством Ук раїни та своїм Ста ту -
том. Пра во вою ос но вою діяль ності Спілки є та кож рег ла ментні до ку мен ти та рішен -
ня за галь но го ха рак те ру, що прий ма ють ся Спілкою у ме жах її ста тут них пов но ва -
жень і є обов’яз ко ви ми для всіх членів. Спілка є непідприємниць ким то ва ри ст вом,
ме тою діяль ності якої не є одер жан ня при бут ку, во на віль на у ви борі нап рямків своєї
діяль ності та діє на за са дах доб ровіль ності, са мов ряд ності, віль но го ви бо ру те ри торії
діяль ності, рівності пе ред за ко ном, відсут ності май но во го інте ре су її членів (учас -
ників), про зо рості, відкри тості та публічності.

Діяльність Спілки має суспіль ний ха рак тер, що про яв ляєть ся у її взаємодії з ор га на -
ми дер жав ної вла ди, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня, ор га на ми та підрозділа ми
Опе ра тив но�ря ту валь ної служ би цивіль но го за хис ту ДСНС Ук раїни, по жеж но�ря -
ту валь ни ми підрозділа ми відом чої, місце вої та доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни,
аварійно�ря ту валь ни ми служ ба ми та підрозділа ми різно го підпо ряд ку ван ня, доб -
ровіль ни ми про ти по жеж ни ми об’єднан ня ми, підприємства ми, ус та но ва ми, ор -
ганізаціями різних форм влас ності, вста нов ленні парт нерсь ких відно син з інши ми
гро мадсь ки ми ор ганізаціями, спілка ми, ру ха ми, фон да ми, інши ми ус та но ва ми, за -
реєстро ва ни ми в Ук раїні чи за її ме жа ми, гро ма дя на ми Ук раїни, іно зем ця ми та/або
осо ба ми без гро ма дя н ства.

Для до сяг нен ня своєї ме ти та ви ко нан ня ста тут них зав дань Спілка у вста нов ле но му
чин ним за ко но да в ством по ряд ку має пра во:

n здійсню ва ти будь�яку не за бо ро не ну за ко ном діяльність, яка не обхідна для ви ко -
нан ня своїх ста тут них зав дань;

n вис ту па ти учас ни ком цивіль но – пра во вих відно син, на бу ва ти май нові і не май -
нові пра ва та обов’яз ки;
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n предс тав ля ти і за хи ща ти свої за конні інте ре си та за конні інте ре си своїх членів
чи інших осіб у будь�яких ор га нах дер жав ної вла ди, в то му числі су дах, пра во -
охо рон них ор га нах, у ор га нах місце во го са мов ря ду ван ня, на підприємствах, в ус -
та но вах та ор ганізаціях усіх форм влас ності та підпо ряд ку ван ня, гро мадсь ких
об’єднан нях, міжна род них та за кор дон них ор ганізаціях та ус та но вах;

n віль но по ши рю ва ти інфор мацію про свою діяльність, про па гу ва ти свою ме ту
(цілі);

n ідей но, ор ганізаційно та ма теріаль но підтри му ва ти інші об’єднан ня гро ма дян,
підрозділи місце вої та доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни, на да ва ти до по мо гу та
спри я ти в їх ство ренні та ве денні їх діяль ності;

n роз пов сюд жу ва ти інфор мацію, про па гу ва ти свої цілі та ідеї; публіку ва ти на у кові
та ме то дичні ре зуль та ти діяль ності Спілки; про во ди ти інфор маційно�роз’яс ню -
валь ну ро бо ту;

n одер жу ва ти у по ряд ку, виз на че но му за ко ном, публічну інфор мацію, що зна хо -
дить ся у во лодінні суб’єктів влад них пов но ва жень, інших роз по ряд ників
публічної інфор мації;

n бра ти участь в ор ганізації і фінан су ванні, а та кож са мостійно про во ди ти кон фе -
ренції, семіна ри, зма ган ня, лек торії, круглі сто ли, кон суль тації, творчі за хо ди,
турніри, кон кур си та інші за хо ди, пов’язані зі ста тут ною діяльністю Спілки, із за -
лу чен ням предс тав ників гро мадсь кості, ор ганів дер жав ної вла ди та місце во го са -
мов ря ду ван ня, екс пертів із різних га лу зей суспіль но го жит тя, у т.ч. міжна род -
них;

n от ри му ва ти до по мо гу у виг ляді коштів або май на, що над хо дить бе зоп лат но у
виг ляді членсь ких внесків, без по во рот ної фінан со вої до по мо ги, по жертв, грантів
та са мостійно вирішу ва ти пи тан ня про їх ви ко рис тан ня;

n здійсню ва ти в по ряд ку, пе ред ба че но му чин ним за ко но да в ством, не обхідну
підприємниць ку діяльність без по се редньо або че рез ство рен ня в по ряд ку, пе ред -
ба че но му за ко ном, юри дич них осіб (то ва риств, підприємств), як що та ка
діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її до сяг нен ню;

n звер та ти ся у по ряд ку, виз на че но му за ко ном, до ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня, їх по са до вих і служ бо вих осіб з про по зиціями (за у -
ва жен ня ми), за я ва ми (кло по тан ня ми), скар га ми;

n одер жу ва ти у по ряд ку, виз на че но му за ко ном, не обхідну для ре алізації своєї ме -
ти і зав дань публічну інфор мацію, що зна хо дить ся у во лодінні суб’єктів влад них
пов но ва жень, інших роз по ряд ників публічної інфор мації;

n бра ти участь у по ряд ку, виз на че но му за ко но да в ством, у роз роб ленні про ектів
нор ма тив но�пра во вих актів, що ви да ють ся ор га на ми дер жав ної вла ди, ор га на ми
місце во го са мов ря ду ван ня і сто су ють ся сфе ри діяль ності гро мадсь ко го об’єд -
нан  ня та важ ли вих пи тань дер жав но го і суспіль но го жит тя;
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n бра ти участь у по ряд ку, виз на че но му за ко но да в ством, у ро боті кон суль та тив них,
до рад чих та інших до поміжних ор ганів, що ут во рю ють ся ор га на ми дер жав ної
вла ди чи ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня для про ве ден ня кон суль тацій з
гро мадсь ки ми об’єднан ня ми та підго тов ки ре ко мен дацій з пи тань, що сто су ють -
ся сфе ри їхньої діяль ності;

n підтри му ва ти прямі міжна родні кон так ти з ор ганізаціями гро ма дян інших країн,
ук ла да ти відповідні уго ди та бра ти участь у міжна род них за хо дах з пи тань діяль -
ності Спілки, що не су пе ре чать міжна род ним зо бов’язан ням Ук раїни;

n зас но ву ва ти з ме тою до сяг нен ня ста тут ної ме ти за со би ма со вої інфор мації;

n ство рю ва ти та ре алізу ва ти різно манітні про ек ти, зап ро вад жу ва ти прог ра ми;

n на доб ровіль них за са дах бра ти участь або зас но ву ва ти гро мадські спілки то що, у
то му числі міжна родні, ук ла да ти уго ди про співробітницт во і взаємо до по мо гу;

n одер жу ва ти на умо вах орен ди або тим ча со во го без кош тов но го ко рис ту ван ня
будівлі, об лад нан ня, транс портні за со би та інше май но, що не обхідне для
здійснен ня ста тут них зав дань Спілки;

n відкри ва ти ра хун ки у національній та іно земній ва лю тах в ус та но вах банків;

n зас но ву ва ти на го ро ди з ме тою відзна ки членів Спілки та її парт нерів;

n ко рис ту ва ти ся інши ми пра ва ми, пе ред ба че ни ми за ко но да в ством Ук раїни.

Ме тою (ціллю) діяль ності Спілки є об’єднан ня юри дич них осіб при ват но го пра ва, в
то му числі об’єднань гро ма дян зі ста ту сом юри дич ної осо би, працівників місце вої
по жеж ної охо ро ни, інших фізич них осіб для спри ян ня, на дан ня до по мо ги та участі
у вирішенні зав дань у сфері по жеж ної та тех но ген ної без пе ки, охо ро ни жит тя та здо -
ров’я лю дей, влас ності від по жеж, бо роть би з по же жа ми, інши ми надз ви чай ни ми си -
ту аціями та їх наслідка ми, фор му ван ня суспіль ної свідо мості і гро ма дянсь кої по -
зиції на се лен ня у сфері по жеж ної та тех но ген ної без пе ки, спри ян ня ор га нам дер жав -
ної вла ди та місце во го са мов ря ду ван ня в ор ганізації та здійсненні за ходів у сфері по -
жеж ної та тех но ген ної без пе ки, ство ренні та за без пе ченні діяль ності по жеж но�ря ту -
валь них підрозділів місце вої по жеж ної охо ро ни, спри ян ня та на дан ня до по мо ги те -
ри торіаль ним гро ма дам у ство ренні та за без пе ченні діяль ності доб ровіль ної по жеж -
ної охо ро ни, ко ор ди нація діяль ності членів Спілки у здійсненні цієї діяль ності. 

Ос нов ни ми нап ря ма ми діяль ності Спілки виз на че но нас тупні:

n спри ян ня зміцнен ню по жеж ної та тех но ген ної без пе ки в Ук раїні, роз вит ку ря ту -
валь ної спра ви;

n спри ян ня ор га нам дер жав ної вла ди, ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня, а та кож
ор ганізаціям та ус та но вам, які здійсню ють дер жав ну політи ку у сфері по жеж ної
без пе ки та по до ланні надз ви чай них си ту ацій та їх наслідків у за без пе ченні по -
жеж ної, тех но ген ної та іншої без пе ки, здійснен ня та кої діяль ності шля хом за лу -
чен ня членів Спілки;
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n спри ян ня ор га нам дер жав ної вла ди, ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня, а та кож
ор ганізаціям, ус та но вам та підприємствам в ор ганізації та здійсненні нав чан ня
на се лен ня пра ви лам по жеж ної без пе ки в по буті, пер со на лу підприємств та ор -
ганізацій на ви роб ництві та ро бо чих місцях, здійснен ня та кої діяль ності шля хом
за лу чен ня членів Спілки;

n роз пов сюд жен ня по жеж но�технічних знань;

n спри ян ня нав чаль ним та дошкіль ним зак ла дам у про ти по жеж но му нав чанні та
ви хо ванні дітей, по пу ля ри зації се ред мо лоді по жеж ної спра ви та ос нов без пе ки
життєдіяль ності;

n спри ян ня ор га нам дер жав ної вла ди, ор га нам місце во го са мов ря ду ван ня, а та кож
ор ганізаціям, ус та но вам та підприємствам в ор ганізації за лу чен ня на се лен ня до
участі у доб ровільній діяль ності по охо роні жит тя та здо ров’я лю дей, дер жав ної,
ко лек тив ної та при ват ної влас ності гро ма дян від по жеж, тех но ген них та еко -
логічних ка та ст роф;

n за до во лен ня, за хист та ре алізація чле на ми Спілки своїх за кон них прав і сво бод,
спіль них соціаль них, на у ко вих, куль тур них, твор чих інте ресів;

n досліджен ня, візу алізація та роз пов сюд жен ня кра щих прак тик та “історій
успіху” впро вад жен ня в жит тя прог рам та про ектів місце во го та регіональ но го
роз вит ку те ри торіаль них гро мад, пов’яза них із за без пе чен ням по жеж ної та тех -
но ген ної без пе ки, спря мо ва них на роз ви ток та підтри ман ня місце вої та доб -
ровіль ної по жеж ної охо ро ни, ря ту валь ної спра ви;

n об’єднан ня екс пертів з різних сфер з ме тою ство рен ня єди но го інфор маційно го
прос то ру, фор му ван ня спіль но ти прак ти ки, по ши рен ня пе ре до во го досвіду, здо -
бутків та інших нап ра цю вань Спілки;

n ко ор ди нація та спря му ван ня діяль ності членів Спілки для до сяг нен ня ме ти
(цілей) діяль ності Спілки.

Для до сяг нен ня ме ти (цілей) та ви ко нан ня пок ла де них зав дань Спілка має пра во у
вста нов ле но му за ко но да в ством по ряд ку: 

n віль но по ши рю ва ти інфор мацію про свою діяльність, про про це си роз вит ку
суспільства та дер жа ви, про па гу ва ти свою ме ту (цілі);

n звер та ти ся до ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня,
підприємств, ус та нов та ор ганізацій різних форм влас ності та підпо ряд ку ван ня,
їх по са до вих і служ бо вих осіб з про по зиціями (за у ва жен ня ми), за я ва ми (кло по -
тан ня ми), скар га ми;

n одер жу ва ти публічну інфор мацію, що зна хо дить ся у во лодінні суб’єктів влад них
пов но ва жень, інших роз по ряд ників публічної інфор мації;

n бра ти участь у роз роб ленні про ектів нор ма тив но�пра во вих актів, що ви да ють ся
ор га на ми дер жав ної вла ди, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня і сто су ють ся
сфе ри діяль ності Спілки та важ ли вих пи тань дер жав но го і суспіль но го жит тя;
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n про во ди ти мирні зібран ня;

n бу ти учас ни ком цивіль но�пра во вих відно син, на бу ва ти май нові і не май нові пра -
ва відповідно до за ко но да в ства;

n здійсню ва ти відповідно до за ко ну підприємниць ку діяльність без по се редньо або
че рез ство рені юри дичні осо би (то ва ри ст ва, підприємства), як що та ка діяльність
відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її до сяг нен ню;

n зас но ву ва ти з ме тою до сяг нен ня своєї ста тут ної ме ти (цілей) за со би ма со вої
інфор мації;

n бра ти участь у здійсненні дер жав ної ре гу ля тор ної політи ки відповідно до За ко -
ну Ук раїни “Про за са ди дер жав ної ре гу ля тор ної політи ки у сфері гос по дарсь кої
діяль ності“;

n бра ти участь у ро боті кон суль та тив них, до рад чих та інших до поміжних ор ганів,
що ут во рю ють ся ор га на ми дер жав ної вла ди, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван -
ня для про ве ден ня кон суль тацій з гро мадсь ки ми об’єднан ня ми та підго тов ки ре -
ко мен дацій з пи тань, що сто су ють ся сфе ри їхньої діяль ності.

Член ство в Спільці є доб ровіль ним та індивіду аль ним. Чле на ми Спілки мо жуть бу -
ти юри дичні осо би при ват но го пра ва, в то му числі гро мадські об’єднан ня зі ста ту сом
юри дич ної осо би та фізичні осо би – гро ма дя ни Ук раїни, іно земці та осо би без гро -
ма дя н ства, які пе ре бу ва ють в Ук раїні на за кон них підста вах, які до сяг ли 18 років і
які виз на ють Ста тут Спілки та інші керівні до ку мен ти Спілки, спри я ють діяль ності,
що спря мо ва на на до сяг нен ня ме ти і зав дань Спілки. Прийом у чле ни Спілки
здійснюєть ся на підставі пись мо вої за я ви за рішен ням Правління Спілки, яке прий -
маєть ся про тя гом міся ця з дня по дан ня відповідної за я ви. Правління Спілки має
пра во відмо ви ти у прий нятті осо би в чле ни Спілки. Правління Спілки має пра во де -
ле гу ва ти пра во прий нят тя в чле ни Спілки відок рем ле ним підрозділам Спілки,
іншим ста тут ним ор га нам, Го лові Правління Спілки. Усі чле ни Спілки є рівни ми у
ре алізації своїх прав та обов’язків. 
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5. ОР ГАНІЗАЦІЯ НАВ ЧАН НЯ ПРАЦІВНИКІВ
МІСЦЕ ВОЇ ПО ЖЕЖ НОЇ ОХО РО НИ

Нап рикінці січня 2017 ро ку Уряд Ук раїни схва лив Стра тегію ре фор му ван ня сис те -
ми Дер жав ної служ би Ук раїни з надз ви чай них си ту ацій. Її ме тою є підви щен ня
рівня за хис ту на се лен ня і те ри торій від надз ви чай них си ту ацій у мир ний час та в
особ ли вий період. 

Стра тегія пе ред ба чає нап ря ми про ве ден ня ре форм, в то му числі, виз на чен ня не -
обхідної кіль кості по жеж но�ря ту валь них підрозділів (по жеж них час тин) місце вої і
доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни в об’єдна них те ри торіаль них гро ма дах, їх чи сель -
ності, місць дис ло кації з ура ху ван ням ча су при бут тя до місця вик ли ку (10 хви лин у
місті та 20 хви лин у сільській місце вості). Важ ли вим фак то ром є те, що вра ху ва но
зав дан ня ре фор ми місце во го са мов ря ду ван ня – пок ра щен ня якості та наб ли жен ня
пос луг до лю дей. Cпро можні гро ма ди, які ско рис та ли ся своїм за ко но дав чим пра вом
доб ровіль но го об’єднан ня і от ри ма ли від дер жа ви пов но ва жен ня і ре сур си для їх
здійснен ня – от ри ма ли ре альні мож ли вості са мостійно вирішу ва ти пи тан ня місце -
во го зна чен ня, в то му числі пи тан ня по жеж ної без пе ки.

Що потрібно ро би ти, аби місце ва по жеж на охо ро на роз ви ва ла ся: обов’яз ко во не -
обхідно ма ти чіткий план ро бо ти та ал го ритм дій.

Так скла ло ся, що од ним із го лов них фак торів якісно го жит тя сь о годні є без пе ка. Ду -
же важ ли ву роль в суспільній без пеці відіграє ство рен ня су час них ус та нов по жеж ної
без пе ки. Ус та нов, які при хо дять на до по мо гу в той ко рот кий термін, ко ли ць о го пот -
ре бу ють лю ди.

Для за без пе чен ня на леж но го функціону ван ня МПО в те ри торіаль них гро ма дах не -
обхідна: на явність по жеж ної техніки, по жеж но�технічно го об лад нан ня, по жеж но го
де по, фінан су ван ня та, чи не най важ ливіше, – на явність кваліфіко ва но го пер со на лу.

За ста ном на тра вень 2017 ро ку в підрозділах місце вої по жеж ної охо ро ни на те ри -
торії Пол тавсь кої об ласті налічу ва ло ся близь ко 160 співробітників, які вза галі не
про хо ди ли про фесійної (спеціаль ної) підго тов ки.

Вирішен ня зав дан ня що до про ве ден ня спеціаль ної підго тов ки та кої кіль кості осіб на
Нав чаль но му пункті Аварійно�ря ту валь но го за го ну спеціаль но го приз на чен ня в м.
Пол таві пос та ви ло низ ку проб лем: 

n три ва ла відсутність на ро бо чо му місці працівників підрозділу на період нав чан ня;

n не мож ливість за без пе чи ти на цей період ціло до бо ве чер гу ван ня підрозділів
МПО в зоні відповідаль ності; 

n ви со ке на ван та жен ня на місцеві бюд же ти в зв’яз ку не обхідністю фінан су ван ня
ви датків на відряд жен ня, проїзд, про жи ван ня та оп ла ти са мо го нав чан ня.
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З’ясу вав ши, що у кож но му ор гані місце во го са мов ря ду ван ня об ласті на яв ний інтер -
нет�зв’язок, сис те ма тич но про во дять ся дис танційні за нят тя (вебіна ри) з підви щен ня
кваліфікації фахівців ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, Го лов не уп равління ДСНС
Ук раїни у Пол тавській об ласті звер ну ло ся до Пол тавсь ко го об лас но го цент ру пе -
репідго тов ки та підви щен ня кваліфікації працівників ор ганів дер жав ної вла ди, ор -
ганів місце во го са мов ря ду ван ня, дер жав них підприємств, ус та нов і ор ганізацій що до
на дан ня мож ли вості ви ко рис тан ня ка налів зв’яз ку для про ве ден ня спеціаль ної підго -
тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни “без відри ву від не сен ня служ би”. 

Вра хо ву ю чи обс та ви ни, що скла ли ся, та мож ли вості взаємної співпраці, був роз роб -
ле ний та зап ро вад же ний курс спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж -
ної охо ро ни із дис танційною скла до вою. 

Дис танційна фор ма нав чан ня на ос нові інтер нет�тех но логій є більш са мостійним і
індивіду алізо ва ним підхо дом до ор ганізації нав чаль но го про це су. Так, це важ че ніж
“па сивні” фор ми нав чан ня у нав чальній ау ди торії, про те, знач но ефек тивніше та
ком фортніше, з ог ля ду на вит ра ти ча су та коштів і от ри ман ня до дат ко вих зруч нос -
тей, ніж інші фор ми та тех но логії нав чан ня. Дис танційне нав чан ня мож ли ве будь�де,
будь�ко ли та будь�ко му і вже ста ло важ ли вою скла до вою вірту аль ної соціалізації
осо бис тості.

От же, дис танційне нав чан ня з працівни ка ми місце вої по жеж ної охо ро ни – це вибір
тих, хто цінує свій час і вміє розс тав ля ти пріори те ти. 
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Щоб нав ча ти ся дис танційно, потрібен ли ше комп’ютер
з дос ту пом в інтер нет. Слу хач курсів от ри мує дос туп до всіх елект рон них
ре сурсів дис танційно го кур су, але вста нов лю ва ти спеціаль не прог рам не за -
без пе чен ня не потрібно. Так са мо не ви ма гаєть ся дос ко на ло во лодіти
комп’ютер ни ми тех но логіями – пе рег ля да ти ма теріали мож на навіть зі
смарт фо ну, по до розі на ро бо ту або до до му.

Це зруч но. 

Ви самі вста нов люєте розк лад за нять, на лаш то ву ю чи
йо го відповідно до сво го ро бо чо го графіку і рит му жит тя. Мож на нав ча ти -
ся по ве чо рах, мож на у вихідні. Не потрібно відвіду ва ти очні лекції – а от -
же, вит ра ча ти час на до дат кові поїздки.

Це еко но мить час. 

Суттєвою пе ре ва гою дис танційно го нав чан ня є йо го
низь ка вартість.

Це вигідно. 



Де талі що до ор ганізації про ве ден ня спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по -
жеж ної охо ро ни з дис танційною скла до вою нав чан ня на ве дені ниж че.

Ме то дичні ре ко мен дації що до ор ганізації про ве ден ня 
спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни 

з дис танційною скла до вою нав чан ня

Терміни та ско ро чен ня що на ве дені в ме то дич них ре ко мен даціях:
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Про цес здо бут тя і пе ревірки знань відбу ваєть ся на
спеціаль но му пор талі.

За реєстру вав шись, слу хачі от ри му ють дос туп до лекційних ма теріалів об ра -
но го кур су, а та кож до конт роль них зав дань і тестів з пе ревірки знань. Усі
нав чальні кур си роз роб лені досвідче ни ми вик ла да ча ми і ме то дис та ми, які
охо че ділять ся знан ня ми за для успіху і роз вит ку слу хачів.

Успішно склав ши підсум ко вий залік, слу хач от ри мує кваліфікаційне посвід -
чен ня. Та ким чи ном опе ра тив но, впро довж мен ше двох місяців, зав дя ки дис -
танційно му кур су вда ло ся про вес ти нав чан ня 158 працівників місце вої по -
жеж ної охо ро ни Пол тавсь кої об ласті.

Як про хо дить 
нав чан ня? 

ГУ
Го лов не уп равління Дер жав ної служ би Ук раїни з надз ви чай них 
си ту ацій.

ДПРЧ дер жав на по жеж но�ря ту валь на час ти на

МПО місце ва по жеж на охо ро на

Moodle без кош тов на, відкри та сис те ма уп равління нав чан ням

НП
нав чаль ний пункт аварійно�ря ту валь но го за го ну спеціаль но го
приз на чен ня Го лов но го уп равління Дер жав ної служ би Ук раїни з
надз ви чай них си ту ацій

ЦППК

Пол тавсь кий об лас ний центр пе репідго тов ки та підви щен ня
кваліфікації працівників ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів 
місце во го са мов ря ду ван ня, дер жав них підприємств ус та нов і 
ор ганізацій



Схе ма ор ганізації нав чан ня та по год жен ня до ку мен тації для про ве ден ня 
спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни
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МПО

Заявка на
навчання
працівників
МПО

Узгодження
дистанційної
складової курсу
спецпідготовки

Звернення щодо
можливості проведення та
технічної підтримки з
дистанційного навчання

Звернення про необхідність
підготовки персоналу МПО
за дистанційною формою 
навчання

Вирішення питань щодо
кількості осіб та необхідності 

у спеціальній підготовці
працівників МПО

АРЗ СП ГУ

ЦППК

Орган місцевого 
самоврядування

1. На пер шо му етапі про ве де ний семінар з на чаль ни ка ми МПО в ГУ що до ор -
ганізації кур су спеціаль ної підго тов ки з дис танційною скла до вою нав чан ня. Об -
го во рені проб лемні пи тан ня.

2. Від ГУ до підпо ряд ко ва них підрозділів нап рав ле не до ру чен ня про на дан ня не -
обхідної інфор мації про слу хачів для реєстрації їх на плат формі Moodle че рез
ЦППК.

3. Сис те ма Moodle на дає мож ливість ор ганізу ва ти пов ноцінний нав чаль ний про -
цес, вклю ча ю чи за со би нав чан ня, сис те му конт ро лю й оціню ван ня нав чаль ної
діяль ності слу хачів, а та кож інші не обхідні скла дові сис те ми елект рон но го нав -
чан ня.

4. В НП над хо дить інфор мація від ку ра торів ДПРЧ районів об ласті про слу хачів і
відо мості нап рав ля ють ся до ЦППК.

5. Працівни ка ми ЦППК (з технічної підтрим ки) про во дить ся реєстрація слу хачів
на плат формі сис те ми Moodle.

6. Елект рон ною пош тою нап рав ляєть ся повідом лен ня ку ра то рам про здійснен ня
проб но го підклю чен ня з пе ревірки технічно го ста ну зв’яз ку з нав чаль ни ми
місця ми збо ру слу хачів для про ве ден ня вебінарів.

7. На елект рон ну ад ре су слу ха чам (гру пові точ ки підклю чен ня) нап рав ляєть ся
графік про ве ден ня вебінарів та тес ту ван ня те о ре тич но го кур су нав чан ня (дис -
танційної скла до вої).



На чаль ни кам Кре мен чуць ко го МРУ, 
Мир го родсь ко го РВ, Ве ли ко ба га чансь ко го, Га дяць ко го, Гло бинсь ко го, Зіньківсь ко го,
Карлівсь ко го, Ко бе ляць ко го, Ко те левсь ко го, Но во сан жарсь ко го, Ре ше тилівсь ко го,
Се менівсь ко го, Чор нухінсь ко го, Чутівсь ко го, Ши шаць ко го РС Го лов но го уп -
равління ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті

Про ор ганізацію підго тов ки 
до про ве ден ня нав чан ня 
пер со на лу підрозділів МПО

В зв’яз ку з по чат ком у ве ресні місяці спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по -
жеж ної охо ро ни Пол тавсь кої об ласті, у відповідності до по да них за я вок, з ме тою на -
леж ної ор ганізації підго тов ки слу хачів за дис танційною фор мою нав чан ня та ефек -
тив ності нав чаль но го про це су,

До ру чаю:

– ра зом із зас нов ни ка ми МПО (ор га на ми дер жав ної вла ди та місце во го са мов ря ду -
ван ня) виз на чи ти нав чальні місця, об лад нані ПЕ ОМ, ау дио суп ро вод жен ням та
веб ка ме рою з вбу до ва ним мікро фо ном, підклю че ни ми до ме режі інтер нет;

– до 31 серп ня 2017 ро ку повідо ми ти в АРЗ СП ГУ ДСНС Ук раїни у Пол тавській
об ласті (nparzpolt@ukr.net) елект ронні ад ре си ви щев ка за них нав чаль них місць та
прізви ща, ініціали працівників МПО – слу хачів;

– з чис ла на чаль ниць ко го скла ду район них підрозділів виз на чи ти відповідаль ну
осо бу – ку ра то ра нав чаль ної гру пи та пок лас ти на нь о го обов’яз ки конт ро лю
відвіду ван ня за нять працівни ка ми МПО за фор мою, що до даєть ся. Ку ра то рам
нав чаль них груп до 31 серп ня 2017 ро ку нап ра ви ти на елект рон ну ад ре су нав чаль -
но го пунк ту: (nparzpolt@ukr.net) ад ре си елект рон них скринь ок кож но го слу ха ча;

– зо бов’яза ти ку ра торів нав чаль них груп кож ної п’ят ниці до 14.00 на да ва ти інфор -
мацію в елект рон но му виг ляді за вста нов ле ною фор мою на елект рон ну ад ре су:
nparzpolt@ukr.net;

– вка за ти ку ра то рам нав чаль них груп на го товність до проб но го підклю чен ня нав -
чаль них місць 04 ве рес ня 2017 р. з 9.00 – 11.00г. та от ри ман ня слу ха ча ми па ро лей
дос ту пу до сис те ми Moodle.

На чаль ник
Го лов но го уп равління
пол ков ник служ би цивіль но го за хис ту В.А. Са ло губ

“ ___ ” __________ 20__ ро ку
№ ______________
Гав ри лен ко В.М.
(0532) 677�988
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Текст до ру чен ня на чаль ни ка ГУ ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті про 
ор ганізацію підго тов ки до про ве ден ня нав чан ня пер со на лу підрозділів МПО



До да ток 

до До ру чен ня 
“Про ор ганізацію підго тов ки 

до про ве ден ня нав чан ня 
пер со на лу підрозділів МПО”
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Наз ва 
підрозділу МПО

Да та по дан ня 
інфор мації

ПІБ ку ра то ра, 
№ тел.

Елект рон на ад ре са 
нав чаль но го місця

№ 
п.п.

Прізви ще,
ініціали

Елект рон на 
ад ре са 

слу ха ча

При сутній/відсутній 
(з при чи ни: хво рий, чер гу ван ня, відряд жен ня)

да та 
(по неділок)

да та 
(вівто рок)

да та 
(се ре да)

да та 
(чет вер)

да та 
(п’ят ни ця)
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Да та, час
По са да лек то ра

П.І.Б.
№ 

мо ду ля
Те ма

20.09. – 10.00
Вик ла дач нав чаль но го пунк ту
Кірю чев Ле онід Ми ко лайо вич

8 Пра ви ла без пе ки праці.

22.09. – 10.00

Старший викладач-методист
навчального пункту, майор служби
цивільного захисту Головач Леонід
Вячеславович

2

Пожежна тактика та її завдання. 
Пожежа та її розвиток. 
Тактичні можливості пожежно-
рятувальних підрозділів.

26.09. – 14.00
Вик ла дач нав чаль но го пунк ту
Кірю чев Ле онід Ми ко лайо вич

8
Вимоги безпеки праці. 
Основи  електробезпеки.

28.09.�10.00

Старший викладач-методист
навчального пункту, майор служби
цивільного захисту Головач Леонід
Вячеславович

2
По ря док про ве ден ня аварійно�
ря ту валь них робіт.

03.10.�14.00
Вик ла дач нав чаль но го пунк ту,
капітан служ би цивіль но го за хис ту
Без гу бен ко Олек сандр Юрійо вич

1
Транс портні за со би, які експлу а ту -
ють ся в по жеж но�ря ту валь них
підрозділах.

05.10.�10.00
Вик ла дач нав чаль но го пунк ту,
капітан служ би цивіль но го за хис ту
Без гу бен ко Олек сандр Юрійо вич

1
По ря док експлу а тації на сос них 
ус та но вок по жеж но�ря ту валь них
транс по рт них за собів.

10.10.�14.00

Старший викладач-методист
навчального пункту, майор служби
цивільного захисту Головач Леонід
Вячеславович

3, 4

Засоби зв’язку. 
Загальні вимоги пожежної 
безпеки до утримання території,
будівель, приміщень та споруд. 

12.10.�10.00
Вик ла дач нав чаль но го пунк ту,
капітан служ би цивіль но го за хис ту
Без гу бен ко Олек сандр Юрійо вич

1, 5
Вогнегасники та вогнегасні 
речовини. Загальні відомості про
засоби індивідуального захисту.

17.10.�14.00

Провідний фахівець відділу соці-
ально-гуманітарної роботи та пси-
хологічного забезпечення центру
забезпечення діяльності ГУ ДСНС
України у Полтав ській області,
майор служби цивільного захисту
Фалєєва Юлія Олександрівна

7
Вве ден ня в екстре маль ну 
си ту ацію.

18.10.�10.00

На чаль ник відділу ор ганізації 
за ходів цивіль но го за хис ту УРНС
та ЦЗ ГУ ДСНС Ук раїни у 
Пол тавській об ласті, пол ков ник
служ би цивіль но го за хис ту 
Ліхо та Олек сандр Гри го ро вич

Ор ганізація цивіль но го за хис ту

19.10.�10.00
В.о. вик ла да ча нав чаль но го 
пунк ту Рой Оле на Ми ко лаївна

6

Ос но ви ана томії та фізіології 
лю ди ни. Прин ци пи на дан ня
долікарсь кої до по мо ги при різних
ви дах травм.

25.10.�10.00 

Старший викладач-методист
навчального пункту, майор 
служби цивільного захисту
Головач Леонід Вячеславович

Кон суль тація що до про ве ден ня
комп’ютер но го прог рам но го 
тес ту ван ня вихідно го конт ро лю
знань

26�27.10
Комп’ютер не прог рам не тес ту ван ня
вихідно го конт ро лю знань

Зра зок графіка про ве ден ня вебінарів те о ре тич но го кур су нав чан ня
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Про ве ден ня нав чаль них вебінарів за 8 мо ду ля ми відповідно те ма ти ки нав -
чаль ної прог ра ми: по жеж на техніка та ос на щен ня; по жеж на так ти ка і так ти ка
дій підрозділів при ліквідації надз ви чай них си ту ацій; за со би зв’яз ку; по жеж -
на профілак ти ка; за со би індивіду аль но го за хис ту; до ме дич на підго тов ка; пси -
хо логічна підго тов ка та охо ро на праці.

Са мостійне оп ра цю ван ня слу ха ча ми те о ре тич но го ма теріалу кур су нав чан ня
на сайті після кож но го вебіна ру, відповідно графіку нав чан ня.

Фо то про ве ден ня нав чаль них вебінарів

1.

2.

Для то го, щоб зай ти на сайт дис танційно го нав чан ня ЦППК не обхідно наб ра ти в бра -
у зері polt�centr.com.ua/moodle.

Після пе ре хо ду на сайт дис танційно го нав чан ня у блоці “Вхід” зліва не обхідно наб -
ра ти надісла не на ва шу елект рон ну ад ре су ім’я та па роль і на тис ну ти кноп ку “Вхід”.

Після чо го пот ра пи те на Ваш курс “Спеціаль на підго тов ка працівників місце вої по -
жеж ної охо ро ни та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни”, де змо же те оз найо ми -
ти ся із “Спис ком ос нов них термінів і по нять”, “Спис ком ре ко мен до ва ної літе ра ту ри”,
яку не обхідно бу де оп ра цю ва ти, з те ма ми кур су, лекціями та пре зен таціями, чи кни га -
ми та ме то дич ни ми посібни ка ми.

Після закінчен ня вив чен ня ма теріалу Вам не обхідно бу де прой ти тес ту ван ня.
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Інструкція по ро боті в сис темі дис танційно го нав чан ня ЦППК

Інфор му ван ня на елект рон ну ад ре су слу ха чам (гру пові точ ки підклю чен -
ня) про умо ви про ве ден ня комп’ютер но го прог рам но го тес ту ван ня вихідно го
конт ро лю знань.

3.

Ад ре са вхо ду на сайт: polt�centr.com.ua/moodle

Ваш логін і па роль для ро бо ти в сис темі дис танційно го нав чан ня Цент ру та
про ход жен ня тес ту ван ня:

ім’я па роль

derkach8 Zxcv$123 Дер кач Ана толій Олексійо вич rostiklapa@gmail.com

Після вхо ду от ри маєте вікно:

На прик ладі слу ха ча Дер кач А.О. розг ля не мо далі:



1)

2) 
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Інструкція що до вхо ду для про ход жен ня тес то во го конт ро лю знань

Підстав ляємо 
ім’я derkach8

та па роль
Zxcv$123

на тис ну ти



3) в да но му розділі (ДСНС) ви знай де те весь те о ре тич ний ма теріал за те ма ти кою
прог ра ми спеціаль ної підго тов ки працівників МПО

4) щоб вий ти до тес ту ван ня в нижній час тині сторінки на тис ну ти:
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5) на 50 за пи тань на даєть ся 1 го ди на. 
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Про ве ден ня конт ро лю про ход жен ня слу ха ча ми комп’ютер но го прог рам но го
тес ту ван ня вихідно го конт ро лю знань те о ре тич ної час ти ни кур су спеціаль ної
підго тов ки.

4.

Нап рав лен ня в місцеві підрозділи ДПРЧ план�зав дан ня та ма теріалів для
оп ра цю ван ня прак тич ної підго тов ки.

5.



На чаль ни кам Кре мен чуць ко го МРУ,
Мир го родсь ко го РВ, Ве ли ко ба га чансь ко го, Га дяць ко го, Гло бинсь ко го,
Зіньківсь ко го, Карлівсь ко го, Ко бе ляць ко го, Ко те левсь ко го, Но во сан жарсь ко го,
Ре ше тилівсь ко го, Се менівсь ко го, Чор нухінсь ко го, Чутівсь ко го, Ши шаць ко го
РС Го лов но го уп равління ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті

Про ор ганізацію прак тич ної 
підго тов ки при про ве денні нав чан ня
пер со на лу підрозділів МПО

З ме тою закріплен ня те о ре тич них знань нав чаль ної прог ра ми спеціаль ної підго -
тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни, здо бут тя прак тич них на ви чок для
про ве ден ня за ходів із за побіган ня ви ник нен ню по жеж та ор ганізації їх гасіння,

До ру чаю:

– на чаль ни ку підрозділу своїм на ка зом приз на чи ти відповідаль них осіб (на -
чаль ни ка ка ра у лу з чис ла найк ра ще підго тов ле них), для ор ганізації і про ве -
ден ня прак тич них за нять згідно Нав чаль ної прог ра ми спеціаль ної підго тов ки
працівників місце вої по жеж ної охо ро ни;

– відповідальній особі відпра цю ва ти прак тичні за нят тя з пер со на лом підроз -
ділів місце вої по жеж ної охо ро ни за план�зав дан ням що до даєть ся (до да ток
№1);

– після закінчен ня прак тич них за нять про вес ти залік по відпра цю ван ню прак -
тич них вправ з оформ лен ням відо мості за фор мою, що до даєть ся (зра зок за -
пов нен ня відо мості, до да ток № 2);

– 06.11.2017 ро ку на да ти план�зав дан ня та відо мості (до да ток № 1, 2) про прак -
тич не відпра цю ван ня вправ зі спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по -
жеж ної охо ро ни до нав чаль но го пунк ту АРЗ СП ГУ ДСНС Ук раїни у Пол -
тавській об ласті (вул. М. Бірю зо ва, 26/1).

На чаль ник
Го лов но го уп равління
пол ков ник служ би цивіль но го за хис ту В.А. Са ло губ

“ ___ ” __________ 20__ ро ку
№ ______________
Гав ри лен ко В.М.
(0532) 677�988
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Текст до ру чен ня на чаль ни ка ГУ ДСНС Ук раїни у Пол тавській об ласті 
про ор ганізацію прак тич ної підго тов ки при про ве денні 

нав чан ня пер со на лу підрозділів МПО



До да ток №1 

до До ру чен ня “Про ор ганізацію прак тич ної підго тов ки 
при про ве ден ні нав чан ня пер со на лу підрозділів МПО”

План-зав дан ня
про ве ден ня прак тич них за нять з працівни ка ми місце вої по жеж ної охо ро ни

в період з ___ __________ по ___  ____________ 201_ ро ку

Нав чаль на гру па _________________________________________________
(наз ва МПО, райо ну об ласті)

_______________________________________________________________
(прізви ще, ім’я, по бать кові слу ха ча)
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№
з/п

Наз ва за хо ду
Да та 

ви ко нан ня 
за ходів

Ви ко нав/
не ви ко нав, 

підпис
відповідаль -
ної осо би за
про ве ден ня

за нять

1.
Оз найом лен ня з аварійно�ря ту валь ним підрозділом, 
по жеж ни ми ав то мобіля ми та мо то пом па ми. Інструк таж з
охо ро ни праці.

2.
Відпра цю ван ня вправ із знят тя та розміщен ня по жеж но�
технічно го об лад нан ня.

3.
Підго тов ка до ро бо ти з по жеж ни ми мо то пом па ми. 
Відпра цю ван ня вправ із за бо ру во ди з во дод же рел.
Здійснен ня обс лу го ву ван ня по жеж них мо то помп.

4.
Ук ла дан ня та одя ган ня спеціаль но го (за хис но го) одя гу 
та спо ряд жен ня. Збір та виїзд за сиг на лом “Три во га”

5.
Оз найом лен ня із спо со ба ми та прийо ма ми ро бо ти з 
не ме ханізо ва ним інстру мен том. Ви мо ги без пе ки праці 
при ро боті з ним

6.
Оз найом лен ня із спо со ба ми та прийо ма ми ро бо ти з ме ха ні зо -
ва ним інстру мен том. Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з ним

7.
Ро бо та з по жеж ни ми ру ка ва ми, ство ла ми, ру кав ним 
об лад нан ням

8. Ро бо та з по жеж ни ми дра би на ми. По ря док їх вип ро бу ван ня

9.
Відпра цю ван ня вста нов лен ня ав то цис тер ни на по жеж ний
гідрант та по дачі вог не гас них ре чо вин до осе ред ку по жежі.
Обс лу го ву ван ня на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти

10.

Відпра цю ван ня вста нов лен ня ав то цис тер ни на во дой ми ще
та по дачі вог не гас них ре чо вин до осе ред ку по жежі. 
Особ ли вості за бо ру та по дачі во ди на сос ною ус та нов кою 
у разі несп рав ності ва ку ум ної сис те ми по жеж но�
ря ту валь но го транс по рт но го за со бу. Обс лу го ву ван ня 
на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти



На чаль ник ка ра у лу 

______ ДПРЧ ______ ДПРЗ _______

_________________ служ би цивіль но го за хис ту _______________ _______________  
(ініціали, прізви ще)           (підпис)

“ ___ ” ______________ 201_ р.
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№
з/п

Наз ва за хо ду
Да та 

ви ко нан ня 
за ходів

Ви ко нав/
не ви ко нав, 

підпис
відповідаль -
ної осо би за
про ве ден ня

за нять

11.
Оз найом лен ня з по ряд ком про ве ден ня вип ро бу ван ня
відцент ро во го на со са на про дук тивність

12.
Оз найом лен ня з про ве ден ням технічно го обс лу го ву ван ня №
1, № 2 на сос них ус та но вок

13.
Відпра цю ван ня по ряд ку при ве ден ня вог не гас ників до дії.
Прийо ми ро бо ти з вог не гас ни ка ми з по да чею 
вог не гас них ре чо вин

14.
Оз найом лен ня із улаш ту ван ням зовнішнь о го та
внутрішнь о го про ти по жеж но го во до пос та чан ня

15.
Підго тов ка, по пе реднє та пов не роз гор тан ня, ус та нов ка 
по жеж но�ря ту валь но го ав то мобіля на во дод же ре ло

16.

Оз найом лен ня з ос нов ни ми пра ви ла ми про ве ден ня 
ря ту валь них робіт, умовні зо ни на місці аварії. Місця 
вста нов лен ня ря ту валь них ав то мобілів, ке ру ван ня 
до рожнім ру хом і ого род жен ня місця при го ди. Фіксу ван ня
транс по рт них за собів з ме тою по пе ред жен ня їх пе ре ки дан ня
або спов зан ня. Спо со би та по ря док деб ло ку ван ня та 
ви лу чен ня по терпілих із транс по рт но го за со бу

17.
Ор ганізація зв’яз ку на по жежі. Пра ви ла про ве ден ня 
пе ре го ворів у радіоме ре жах ДСНС

18.
Оз найом лен ня з прин ци пом дії та пра ви ла ми корис ту ван ня
за со ба ми індивіду аль но го за хис ту ор ганів ди хан ня та зо ру.
Одя ган ня спеціаль но го за хис но го одя гу та про ти га за

19.
Ог ляд місця події. За хо ди без пе ки при на данні до ме дич ної
до по мо ги – прин ци пи, за со би. Пер вин ний ог ляд 
пост раж да ло го

20.
По ру шен ня ос нов них життєво важ ли вих функцій ор ганізму.
Прин ци пи на дан ня до ме дич ної до по мо ги при втраті 
свідо мості

21.
Транс по рт на іммобілізація. Зу пин ка кро во течі, 
нак ла дан ня пов’язок

22.
На дан ня до ме дич ної до по мо ги при опіках, пе регріванні,
відмо ро женні та пе ре о хо лод женні



Зра зок за пов нен ня відо мості До да ток №2 

до До ру чен ня “Про ор ганізацію прак тич ної підго тов ки 
при про ве ден ні нав чан ня пер со на лу підрозділів МПО”

Зат ве рд жую 
На чаль ник 6 ДПРЧ (м. Га дяч)
1 ДПРЗ (м. Пол та ва)
майор служ би цивіль но го за хис ту
______________ В. В. Бо ро вик

“____” __________ 201_ ро ку

Відомість 
прак тич но го відпра цю ван ня нав чаль них вправ із спеціаль ної підго тов ки

працівників місце вої по жеж ної охо ро ни Га дяць ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті
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№
п/п

П.І.П. По са да 
За ра хо ва но/

не за ра хо ва но
Примітка

Рашівсь ка МПО

1 Доб ряк Олек сандр Гри го ро вич по жеж ний за ра хо ва но

2 Дзю ба Ва силь Іва но вич
водій по жеж но го 

ав то мобіля
за ра хо ва но

3 Бо ряк Євген Вікто ро вич
водій по жеж но го 

ав то мобіля
за ра хо ва но

4 Ка лам бет Ми рос лав Іва но вич
по жеж ний�

ря ту валь ник
за ра хо ва но

5 Ка лаш ник Віктор Олексійо вич
по жеж ний�

ря ту валь ник
за ра хо ва но

Петрівсь ко-Ро менсь ка МПО

1 Анд ру шеч ко Ва силь Ми ко лайо вич на чаль ник за ра хо ва но

2 Бут Іван Сте па но вич по жеж ний за ра хо ва но

3 Ши ян Ми ко ла Олексійо вич водій за ра хо ва но

4 Мар чен ко Ана толій Ми ко лайо вич по жеж ний за ра хо ва но

5 Данілен ко Сергій Ана толійо вич по жеж ний за ра хо ва но звіль нив ся

6 Сви нарь ов Рус лан Іва но вич по жеж ний за ра хо ва но

Мар тинівсь ка МПО

1 Зе ленсь кий Сергій Ми ко лайо вич на чаль ник за ра хо ва но

2 Гордієнко Олег Олек са нд ро вич водій за ра хо ва но

3 Гро мов Іван Ва силь о вич по жеж ний за ра хо ва но

4 Кімлик Ар тем Во ло ди ми ро вич по жеж ний за ра хо ва но

с. Крас на Лу ка МПО

1 Ски ба Сергій Кос тян ти но вич на чаль ник за ра хо ва но

2 Во ло вик Во ло ди мир Ми ко лайо вич водій за ра хо ва но

3 Суш ко Сергій Ми ко лайо вич по жеж ний за ра хо ва но

4 Зма га Оле на Ми ко лаївна дис пет чер за ра хо ва но
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Після закінчен ня про ве ден ня прак тич них за нять і відпра цю ван ня нав чаль -
них вправ оформ лені план�зав дан ня та відо мості нап рав ля ють ся до НП. 

Уза галь нюєть ся інфор мація про ре зуль та ти про ход жен ня те о ре тич ної та
прак тич ної скла до вої нав чан ня за кур сом спеціаль ної підго тов ки.

7.

Слу ха чам, які успішно скла ли залік, ви даєть ся кваліфікаційне посвідчен ня
вста нов ле но го зраз ка, за фор мою зат ве рд же ною на ка зом ДСНС Ук раїни від
11.07.2016 р. № 331 “Про зат ве рд жен ня Примірних нав чаль но го пла ну та нав -
чаль ної прог ра ми спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро -
ни та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни”.

8.

Про ве ден ня прак тич но го відпра цю ван ня нав чаль них вправ 
із спеціаль ної підго тов ки працівників Рашівсь кої та Мар тинівсь кої 

місце вої по жеж ної охо ро ни Га дяць ко го райо ну

6.



ПРОГ РА МА 
спеціалізо ва но го ко рот ко ст ро ко во го нав чаль но го кур су 

з дис танційною скла до вою 

“Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах 
де це нт ралізації та роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни” 

(для працівників місце вої по жеж ної охо ро ни та 
членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни)

Пол та ва – 2018 

І. ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

З ог ля ду на зміни, що відбу ва ють ся в дер жаві у зв’яз ку з де це нт ралізацією вла ди та
ре фор му ван ням сис те ми без пе ки і обо ро ни, ви ни кає не обхідність ре фор му ван ня сис -
те ми ДСНС, збіль шен ня її спро мож нос тей що до за без пе чен ня у взаємодії з місце ви -
ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня для ви ко нан ня
виз на че них зав дань з про тидії заг ро зам національній без пеці у сфері цивіль но го за -
хис ту, за хис ту на се лен ня і те ри торій від по жеж та надз ви чай них си ту ацій.

Ура хо ву ю чи су час ний міжна род ний досвід, для ефек тив но го та своєчас но го гасіння
по жеж в Ук раїні не обхідно близь ко 300 тис. по жеж них. Та кої кіль кості мож на до сяг -
ну ти шля хом ство рен ня те ри торіаль ни ми гро ма да ми місце вих по жеж них підрозділів
(до дат ко ва мінімаль на пот ре ба 1 тис. 860 підрозділів) та роз вит ку в те ри торіаль них
гро ма дах ру ху доб ровіль них по жеж них, що підви щить ефек тивність сис те ми ре а гу -
ван ня на по жежі і надз ви чайні си ту ації у ре зуль таті ско ро чен ня ча су при бут тя до
місця події для на дан ня до по мо ги.

Заз на че не дасть змо гу підви щи ти рівень без пе ки життєдіяль ності на се лен ня, а та кож
за без пе чить кра щий за хист від по жеж, надз ви чай них си ту ацій та не без печ них гідро -
ме те о ро логічних явищ, та змен шить не га тив ний еко номічний вплив та ких явищ на
жит тя на се лен ня та дер жа ви.

Для до сяг нен ня ме ти відповідно до роз по ряд жен ня Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 
3 квітня 2017 ро ку № 275�р “Про зат ве рд жен ня се реднь о ст ро ко во го пла ну пріори тет них
дій Уря ду до 2020 ро ку та пла ну пріори тет них дій Уря ду на 2017 рік”, роз по ряд жен ня
го ло ви Пол тавсь кої обл дер жадміністрації від 17.01.2017 ро ку № 21 “Про зат ве рд жен ня
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ПО ГОД ЖЕ НО
Ди рек тор Пол тавсь ко го об лас но го цент ру 
пе репідго тов ки та підви щен ня кваліфікації
працівників ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня, дер жав них
підприємств, ус та нов і ор ганізацій

Н.М. Оси пен ко

“____” _______________ 2018 ро ку

ЗАТ ВЕ РД ЖУЮ
На чаль ник аварійно�ря ту валь но го за го ну
спеціаль но го приз на чен ня Го лов но го 
уп равління Дер жав ної служ би Ук раїни з
надз ви чай них си ту ацій у Пол тавській об ласті
пол ков ник служ би цивіль но го за хис ту

Р.П. Ки ри лен ко

“____” ______________ 2018 ро ку



Регіональ но го пла ну за ходів, спря мо ва них на підтрим ку доб ровіль но го об’єднан ня те ри -
торіаль них гро мад Пол тавсь кої об ласті”, пе ред ба чаєть ся зок ре ма здійсни ти:

– на дан ня об’єдна ним те ри торіаль ним гро ма дам ме то дич ної до по мо ги що до ут во рен -
ня місце вих і доб ровіль них по жеж но�ря ту валь них підрозділів (по жеж них час тин);

– про вес ти для об’єдна них те ри торіаль них гро мад, місце вих рад спіль них на рад,
семінарів, вебінарів, круг лих столів то що з пи тань ут во рен ня та функціону ван ня по -
жеж но�ря ту валь них підрозділів (по жеж них час тин) місце вої і доб ровіль ної по жеж -
ної охо ро ни, у т.ч. з ви ко рис тан ням сис те ми дис танційно го нав чан ня.

З цією ме тою відповідно до Ко дек су цивіль но го за хис ту Ук раїни, По ло жен ня про
Дер жав ну служ бу Ук раїни з надз ви чай них си ту ацій, зат ве рд же но го пос та но вою
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 16.12.2015 ро ку № 1052, По ряд ку здійснен ня нав чан -
ня на се лен ня діям у надз ви чай них си ту аціях, зат ве рд же но го пос та но вою Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 26.06.2013 ро ку № 444, По ряд ку функціону ван ня доб ровіль -
ної по жеж ної охо ро ни, зат ве рд же но го пос та но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 17
лип ня 2013 р. № 564, інших актів за ко но да в ства Ук раїни Дер жав ною служ бою Ук -
раїни з надз ви чай них си ту ацій у Пол тавській об ласті роз роб ле но нав чаль ну прог ра -
му спеціалізо ва но го ко рот ко ст ро ко во го нав чаль но го кур су з дис танційною скла до -
вою “Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах де це нт ралізації та роз -
ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни” для працівників місце вої по жеж ної охо ро ни та
членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни (далі – працівни ки МПО та чле ни ДПО).

Ме та про ве ден ня спеціаль ної підго тов ки працівників МПО та ДПО – здо бут тя
спеціаль них знань і прак тич них на ви чок для про ве ден ня за ходів із за побіган ня ви -
ник нен ню по жеж та ор ганізації їх гасіння. 

До нав чаль ної прог ра ми спеціаль ної підго тов ки працівників МПО та членів ДПО
вхо дять:

– по яс ню валь на за пис ка;
– нав чаль но�те ма тич ний план;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “По жеж на техніка та ос на щен ня”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів при

ліквідації надз ви чай них си ту ацій”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “За со би зв’яз ку”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “По жеж на профілак ти ка”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “За со би індивіду аль но го за хис ту”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “До ме дич на підго тов ка”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “Пси хо логічна підго тов ка”;
– нав чаль на прог ра ма з пред ме та “Охо ро на праці”.
– нав чаль ний план з ла бо ра тор но�прак тич них робіт кур су.
– пе релік ла бо ра тор но�прак тич них робіт.

Три валість нав чан ня – 145 го дин.

Те о ре тич не нав чан ня пе ре дує прак тич но му. 
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Те о ре тич на підго тов ка про во дить ся у формі вебінарів зі студії Пол тавсь ко го об лас -
но го цент ру пе репідго тов ки та підви щен ня кваліфікації працівників ор ганів дер жав -
ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, дер жав них підприємств, ус та нов і ор -
ганізацій (далі – Центр) че рез май дан чик vebinar.ua із ви ко рис тан ням пре зен тацій,
схем, віде офільмів для зас воєння спеціаль них знань що до за побіган ня ви ник нен ню
по жеж та ор ганізації їх гасіння.

Прак тич на підго тов ка про во дить ся у формі прак тич но го ви ко нан ня вправ на місцях в
підрозділах МПО із ви ко рис тан ням по жеж но�ря ту валь ної техніки, по жеж но�технічно -
го об лад нан ня та спо ряд жен ня, відпра цю ван ня прийомів на дан ня по терпілим до ме дич -
ної до по мо ги. Під час прак тич них за нять працівни кам місце вої по жеж ної охо ро ни не -
обхідно дот ри му ва ти ся ви мог нор ма тив но�пра во вих актів з охо ро ни праці. 

Після закінчен ня те о ре тич но го та прак тич но го кур су про во дить ся залік, що пе ред -
ба чає пе ревірку те о ре тич них знань ме то дом тес ту ван ня че рез сайт дис танційно го
нав чан ня Цент ру Moodle, де розміще но ме то дичні ма теріали кур су.

Слу хачі, які успішно скла ли заліки, одер жу ють сер тифікат про участь у нав чанні за
прог ра мою спеціалізо ва но го ко рот ко ст ро ко во го нав чаль но го кур су з дис танційною
скла до вою “Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах де це нт ралізації та
роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни” та посвідчен ня про про ход жен ня спеціаль ної
підго тов ки (згідно На ка зу ДСНС Ук раїни від 11.07.2016 р. № 331 “Про зат ве рд жен -
ня примірних нав чаль но го пла ну та нав чаль ної прог ра ми спеціаль ної підго тов ки
працівників місце вої по жеж ної охо ро ни та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни”).

НАВ ЧАЛЬ НИЙ ПЛАН 
спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни 

та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни
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1
Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го 
за хис ту в умо вах де це нт ралізації та 
роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни

2 2 �

2 По жеж на техніка та ос на щен ня 62 35 27

3
По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів
при ліквідації надз ви чай них си ту ацій

31 26 5

4 За со би зв’яз ку 4 4 �

5 По жеж на профілак ти ка 5 5 �

6 За со би індивіду аль но го за хис ту 6 2 4

7 До ме дич на підго тов ка 10 4 6

8 Пси хо логічна підго тов ка 8 8 �

9 Охо ро на праці 9 9 �

10 Підсум ко вий конт роль 8 3 5

За галь ний об сяг нав чаль но го ча су 145 98 47

№
з/п

Нав чальні пред ме ти

Кількість го дин

всь о го те о ре тичні

З них на 
ла бо ра тор но�

прак тичні 
ро бо ти



НАВ ЧАЛЬ НА ПРОГ РА МА 
те о ре тич ної підго тов ки кур су дис танційно го нав чан ня 

за прог ра мою спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої 
по жеж ної охо ро ни та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни 
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1
Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах 
де це нт ралізації та роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни

2

2 По жеж на техніка та ос на щен ня 35

3
По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів при ліквідації 
надз ви чай них си ту ацій

26

4 За со би зв’яз ку 4

5 По жеж на профілак ти ка 5

6 За со би індивіду аль но го за хис ту 2

7 До ме дич на підго тов ка 4

8 Пси хо логічна підго тов ка 8

9 Охо ро на праці 9

10 Підсум ко вий конт роль 3

Всь о го 98

№ 
модуля

Назва
Кількість 

го дин

НАВ ЧАЛЬ НА ПРОГ РА МА з пред ме та 
“Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах 

де це нт ралізації та роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни”

1
Реформування системи цивільного 
захисту в умовах децентралізації та 
розвиток місцевої пожежної охорони

2 2 -

Всього 2 2 -

№
з/п

Тема

Кількість го дин

Всь о го те о ре тичні

З них на 
ла бо ра тор но�

прак тичні 
ро бо ти

Те ма 1. Ре фор му ван ня сис те ми цивіль но го за хис ту в умо вах де це нт ралізації та
роз ви ток місце вої по жеж ної охо ро ни

n Ос новні за са ди ре алізації дер жав ної політи ки з пи тань цивіль но го за хис ту 
на се лен ня та ре а гу ван ня на надз ви чайні си ту ації в умо вах де це нт ралізації.

n Нор ма тив но�пра во ва ба за що до роз вит ку місце вої по жеж ної охо ро ни.

n Кращі прак ти ки з пи тань ор ганізації ро бо ти МПО на за са дах роз вит ку 
спів-робіт ницт ва те ри торіаль них гро мад.



НАВ ЧАЛЬ НА ПРОГ РА МА з пред ме та 
“По жеж на техніка та ос на щен ня”
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1
Транс портні за со би, які експлу а ту ють ся в 
по жеж но�ря ту валь них підрозділах

8 4 4

2 По жеж но�технічне об лад нан ня та спо ряд жен ня 12 6 6

3
По жеж не ус тат ку ван ня по жеж но�ря ту валь но го
транс по рт но го за со бу, по ря док йо го експлу а тації

8 4 4

4
Бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки та прин цип 
ро бо ти на сос них ус та но вок по жеж но�ря ту валь них
транс по рт них за собів

6 6 �

5
По ря док експлу а тації на сос них ус та но вок 
по жеж но�ря ту валь них транс по рт них за собів

8 4 4

6
По ря док про ве ден ня оп ре сов ки, об кат ки та ви про -
бо ву ван ня на про дук тивність відцент ро во го на со са
по жеж но�ря ту валь но го транс по рт но го за со бу

4 2 2

7
Ви ди, терміни та по ря док про ве ден ня технічно го
обс лу го ву ван ня і ре мон ту на сос них ус та но вок
по жеж но�ря ту валь них транс по рт них за собів

8 4 4

8 Вог не гас ни ки та вог не гасні ре чо ви ни 5 3 2

9 Сис те ми об лад нан ня про ти по жеж но го за хис ту 3 2 1

Всь о го 62 35 27

№
з/п

Тема

Кількість го дин

всь о го
те о ре -
тичні

ла бо ра тор но�
прак тичні 

ро бо ти

Те ма 1. Транс портні за со би, які експлу а ту ють ся в по жеж но�ря ту валь них
підрозділах

n Кла сифікація транс по рт них за собів. 

n Опе ра тивні ТЗ: ви ди, приз на чен ня, так ти ко�технічні ха рак те рис ти ки.
Розміщен ня на них об лад нан ня.

n Гос по дарські ТЗ: ви ди, приз на чен ня, так ти ко�технічні ха рак те рис ти ки.
Розміщен ня на них об лад нан ня.

n По жежні ав то мобілі, які зна хо дять ся в опе ра тив но му роз ра хун ку дер жав них
по жеж но�ря ту валь них час тин.

n По жежні мо то пом пи. Приз на чен ня, кла сифікація, так ти ко�технічні 
ха рак те рис ти ки та їх бу до ва.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 1
Оз найом лен ня з по жеж ни ми ав то мобіля ми та мо то пом па ми.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 2
Відпра цю ван ня вправ із знят тя та розміщен ня по жеж но�технічно го об лад нан ня.



Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 3
Підго тов ка до ро бо ти з по жеж ни ми мо то пом па ми. Відпра цю ван ня вправ із за бо ру
во ди з во дод же рел. Здійснен ня обс лу го ву ван ня по жеж них мо то помп.

Те ма 2. По жеж но�технічне об лад нан ня та спо ряд жен ня

n Ви ди спеціаль но го (за хис но го) одя гу осо бо во го скла ду, йо го приз на чен ня.

n Спо ряд жен ня осо бо во го скла ду, терміни та по ря док йо го вип ро бу ван ня.

n Ря ту валь на мо туз ка, її приз на чен ня, терміни та по ря док про ве ден ня 
вип ро бу ван ня.

n Руч ний не ме ханізо ва ний інстру мент: ло ми, баг ри, га ки, со ки ри, пи ли, ло па ти,
хло пав ки. Технічне обс лу го ву ван ня не ме ханізо ва но го інстру мен ту.

n Руч ний ме ханізо ва ний аварійно�ря ту валь ний інстру мент та йо го кла сифікація.

n Ме ханізо ва ний інстру мент з елект ро�, пнев мо�, гідроп ри во дом. Пнев ма тичні
по душ ки та клин ки, гідравлічні но жиці, роз тис качі й домк ра ти. 
За галь на бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 4
Ук ла дан ня та одя ган ня спеціаль но го (за хис но го) одя гу та спо ряд жен ня. 
Збір та виїзд за сиг на лом “Три во га”

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 5
Ти пові спо со би та прийо ми ро бо ти з не ме ханізо ва ним інстру мен том. 
Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з ним.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 6
Ти пові спо со би та прийо ми ро бо ти з ме ханізо ва ним інстру мен том. 
Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з ним.

Те ма 3. По жеж не ус тат ку ван ня по жеж но�ря ту валь но го транс по рт но го за со бу,
по ря док йо го експлу а тації

n Ви ди напірних по жеж них ру кавів та гру пи їх міцності. 
Пра ви ла експлу а тації напірних по жеж них ру кавів: мар ку ван ня, 
періодичність та по ря док вип ро бо ву ван ня, збе ре жен ня, пе ре кан тов ка.

n Ви ди всмок ту валь них (напірно�всмок ту валь них) ру кавів. 
Пра ви ла їх експлу а тації: мар ку ван ня, періодичність та по ря док вип ро бо ву ван ня,
збе ре жен ня.

n Ру кав не об лад нан ня, яким укомп лек то ва но по жеж но�ря ту валь ний транс по рт ний
засіб (ручні по жежні ство ли, ру кавні го лов ки, пінозмішу вач, всмок ту валь на
сітка, во доз би рач ру кав ний ВЗ�125 та роз га лу жен ня ру кавні (РТ�70, РТ�80,
РЧ�150), гідро е ле ва тор): мар ку ван ня, бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки та 
по ря док зас то су ван ня.
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n Ручні по жежні дра би ни. Дра би на�па ли ця, штур мо ва дра би на, ви сув на трь ох -
колінна дра би на. Приз на чен ня, бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 7
Ро бо та з по жеж ни ми ру ка ва ми, ство ла ми, ру кав ним об лад нан ням.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 8
Ро бо та з по жеж ни ми дра би на ми. По ря док їх вип ро бу ван ня

Те ма 4. Бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки та прин цип ро бо ти на сос них ус та но вок
по жеж но�ря ту валь них транс по рт них за собів

n Кла сифікація на сос них ус та но вок, їх конструк тивні особ ли вості та пра ви ла
експлу а тації. Ви ди відцент ро вих на сосів (од нос ту пе неві та двос ту пе неві), 
їх конструк тивні особ ли вості. За галь на бу до ва та технічні ха рак те рис ти ки 
на сос них ус та но вок (ПН�40У, НЦП�40/100, НЦПК�40/100�4/400).

n Мож ливі несп рав ності на сос них ус та но вок, що ви ни ка ють під час експлу а тації,
при чи ни їх ви ник нен ня та спо со би усу нен ня.

Те ма 5. По ря док експлу а тації на сос них ус та но вок по жеж но�ря ту валь них транс -
по рт них за собів

n Приз на чен ня, роз та шу ван ня, мож ливі відмінності ос нов них ме ханізмів та 
при ладів на сос но го відсіку (ва желі ке ру ван ня га зо ва ку ум ним апа ра том, 
дви гу ном внутрішнь о го зго ран ня, зчеп лен ням; ма но ва ку о метр, та хо метр).

n Приз на чен ня, бу до ва, прин ци по ва схе ма та прин цип ро бо ти ва ку ум ної сис те ми
по жеж них транс по рт них за собів.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 9
Вста нов лен ня ав то цис тер ни на по жеж ний гідрант та по дачі вог не гас них ре чо вин
до осе ред ку по жежі. Обс лу го ву ван ня на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 10
Вста нов лен ня ав то цис тер ни на во дой ми ще та по дачі вог не гас них ре чо вин до 
осе ред ку по жежі.
Особ ли вості за бо ру та по дачі во ди на сос ною ус та нов кою у разі несп рав ності 
ва ку ум ної сис те ми по жеж но�ря ту валь но го транс по рт но го за со бу. 
Обс лу го ву ван ня на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти.

Те ма 6. По ря док про ве ден ня оп ре сов ки, об кат ки та вип ро бо ву ван ня на 
про дук тивність відцент ро во го на со са по жеж но�ря ту валь но го транс по рт но го 
за со бу

n По ря док про ве ден ня оп ре сов ки відцент ро во го на со са гідравлічним та 
пнев ма тич ним спо со ба ми. Ви пад ки, в яких про во дить ся оп ре сов ка та по ря док
про ве ден ня об кат ки на сос них ус та но вок.
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Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 11
По ря док про ве ден ня вип ро бу ван ня відцент ро во го на со са на про дук тивність.

Те ма 7. Ви ди, терміни та по ря док про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня 
і ре мон ту на сос них ус та но вок по жеж но�ря ту валь них транс по рт них 
за собів

n По ря док підго тов ки по жеж но�ря ту валь них транс по рт них за собів до технічно го
обс лу го ву ван ня. Ви ди та періодичність технічно го обс лу го ву ван ня по жеж -
но�ря ту валь них транс по рт них за собів, пе релік робіт, які ви ко ну ють ся під час
про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня. Послідовність дій та по ря док про ве -
ден ня технічно го обс лу го ву ван ня № 1 та № 2 на сос них ус та но вок.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 12
Про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня № 1 на сос них ус та но вок.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 13
Про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня № 2 на сос них ус та но вок

Те ма 8. Вог не гас ни ки та вог не гасні ре чо ви ни

n Кла сифікація вог не гас ників, га лузь їх зас то су ван ня. Пе ре носні вог не гас ни ки, їх
приз на чен ня, мар ку ван ня, за галь на бу до ва, технічні ха рак те рис ти ки, терміни їх
технічно го обс лу го ву ван ня. Прин цип ро бо ти та по ря док при ве ден ня вог не гас -
ників у дію.

n Ти пові спо со би ро бо ти з вог не гас ни ка ми. Ви мо ги пра вил без пе ки праці під час
їх ви ко рис тан ня.

n Вог не гасні ре чо ви ни.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 14
Відпра цю ван ня по ряд ку при ве ден ня вог не гас ників до дії. Прийо ми ро бо ти з вог не -
гас ни ка ми з по да чею вог не гас них ре чо вин.

Те ма 9. Сис те ми об лад нан ня про ти по жеж но го за хис ту

n Зовнішнє та внутрішнє про ти по жеж не во до пос та чан ня. По жежні гідран ти та
по жежні кра ни.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 15 
Оз найом лен ня із улаш ту ван ням зовнішнь о го та внутрішнь о го про ти по жеж но го во -
до пос та чан ня

74 МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА. КРАЩІ ПРАКТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів при 

ліквідації надз ви чай них си ту ацій”
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1
По жеж на так ти ка та її зав дан ня. По же жа та її
роз ви ток. Так тичні мож ли вості по жеж но�
ря ту валь них підрозділів

6 6 �

2

Збір і виїзд за сиг на лом “Три во га”. Пря му ван ня
до місця по жежі. Дії по жеж но го�ря ту валь ни ка
під час виїзду та пря му ван ня до місця по жежі.
Розвідка по жежі

4 4 �

3
Роз гор тан ня.Дії по жеж но го ря ту валь ни ка під 
час роз гор тан ня

8 4 4

4
Ря ту ван ня лю дей та ева ку ація май на під час
гасіння по жежі

2 2 �

5 Гасіння по жеж у сільській місце вості 2 2 �

6.
По ря док про ве ден ня аварійно�ря ту валь них 
робіт при аваріях з ви то ком не без печ них
хімічних ре чо вин

2 2 �

7.
По ря док про ве ден ня аварійно�ря ту валь них робіт
при аваріях на ав то мобіль но му транс порті

3 2 1

8
По ря док ря ту ван ня лю дей із ко ло дязів підзем них
ко мунікацій

2 2 �

9
По ря док про ве ден ня ря ту валь них робіт на 
вод них об’єктах

2 2 �

Всь о го 31 26 5

№
з/п

Тема

Кількість го дин

всь о го
те о ре -
тичні

ла бо ра тор но�
прак тичні 

ро бо ти

Те ма 1. По жеж на так ти ка та її зав дан ня. По же жа та її роз ви ток. 
Так тичні мож ли вості по жеж но�ря ту валь них підрозділів

n За гальні по нят тя про по жеж ну так ти ку. По нят тя про горіння. Виз на чен ня 
по жежі. Зо ни та стадії по жежі. Ха рак те рис ти ка теп ло вої дії, зон горіння та 
за дим лен ня (не без печні фак то ри по жежі). Виз на чен ня по чат ко вої, ос нов ної 
та кінце вої стадій по жежі.

n Ос новні фак то ри по жежі, які впли ва ють на лю дей: відкри тий во гонь, іскри, 
ви со ка тем пе ра ту ра, ток сичні про дук ти горіння, зни жен ня кон це нт рації кис ню,
руй ну ван ня конструкцій.

n Ос новні па ра мет ри по жежі та їх виз на чен ня: лінійна швидкість роз пов сюд жен ня
горіння, пло ща по жежі та її фор ми, пе ри метр по жежі, фронт по жежі то що.

n По нят тя га зо во го обміну на по жежі. Виз на чен ня та прак тич не зна чен ня 
нейт раль ної зо ни. За со би уп равління га зо вим обміном.



n Си ли та за со би Опе ра тив но�ря ту валь ної служ би цивіль но го за хис ту. 
По нят тя про відділен ня і ка ра ул на по жеж них, аварійно�ря ту валь них, 
спеціаль них ав то мобілях.

n Так тичні мож ли вості відділен ня та ка ра у лу на по жеж них, аварійно�ря ту валь них,
спеціаль них ав то мобілях.

n Вирішальні нап рям ки гасіння по жеж, прин ци пи їх виз на чен ня.

Те ма 2. Збір і виїзд за сиг на лом “Три во га”. Пря му ван ня до місця по жежі. 
Дії по жеж но го�ря ту валь ни ка під час виїзду та пря му ван ня до місця по жежі.
Розвідка по жежі

n Умо ви, що за без пе чу ють при бут тя по жеж но�ря ту валь них підрозділів на по же жу
у най ко рот ший час. Ви мо ги Ста ту ту дій у надз ви чай них си ту аціях що до виїзду
та пря му ван ня на по же жу.

n Та бель роз ра хун ку відділен ня на по жеж них ав то мобілях.

n За гальні по нят тя про розвідку по жежі, її ме та та зав дан ня. Склад та ос на щен ня
розвідки.

Те ма 3. Роз гор тан ня. Дії по жеж но го�ря ту валь ни ка під час роз гор тан ня

n Ета пи опе ра тив но го роз гор тан ня та за хо ди, що ви ко ну ють ся на кож но му етапі
(підго тов ка, по пе реднє і пов не роз гор тан ня). Особ ли вості опе ра тив но го 
роз гор тан ня при по дачі во ди на ви со ту, в умо вах низь ких тем пе ра тур.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 1
Підго тов ка, по пе реднє та пов не роз гор тан ня, ус та нов ка по жеж но�ря ту валь но го 
ав то мобіля на во дод же ре ло.

Те ма 4. Ря ту ван ня лю дей та ева ку ація май на під час гасіння по жеж

n Фак то ри, що не га тив но впли ва ють на лю дей в умо вах по жежі.

n Дії по жеж но го�ря ту валь ни ка під час ря ту ван ня лю дей. Виз на чен ня шляхів і
спо собів ря ту ван ня лю дей.

n Пра ви ла ева ку ації май на, ма теріалів, об лад нан ня. Виз на чен ня шляхів ева ку ації.

Те ма 5. Гасіння по жеж у сільській місце вості

n Особ ли вості гасіння по жеж на об’єктах різно го приз на чен ня у сільській 
місце вості.
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Те ма 6. По ря док про ве ден ня аварійно�ря ту валь них робіт при аваріях з ви то ком
не без печ них хімічних ре чо вин

n Мар ку ван ня не без печ них ван тажів та ко ди екстре них за ходів.

n Виз на чен ня не без пе ки ви бу ху лег ко зай мис тих ре чо вин і розтікан ня не без печ них
хімічних ре чо вин. Ос новні спо со би при пи нен ня розтікан ня рідин з цис терн.

n Спо со би при пи нен ня над ход жен ня не без печ них хімічних ре чо вин в нав ко лишнє
се ре до ви ще, ло калізація їх витікан ня та галь му ван ня ви па ро ву ван ня, ро бо ти по
ство рен ню во дя ної завіси.

Те ма 7. По ря док про ве ден ня аварійно�ря ту валь них робіт при аваріях на 
ав то мобіль но му транс порті

n Оцінка обс та вин до рожньо�транс по рт ної аварії з ме тою виз на чен ня на яв них 
та мож ли вих не без пек для по терпілих та ста ну їх здо ров’я. 

n Ор ганізація і по ря док про ве ден ня аварійно�ря ту валь них робіт при аваріях на
ав то мобіль но му транс порті. Виз на чен ня не обхідності за лу чен ня інших 
опе ра тив них служб.

n Ме та та зав дан ня розвідки. Ос новні пра ви ла про ве ден ня ря ту валь них робіт,
умовні зо ни на місці аварії. Місця вста нов лен ня ря ту валь них ав то мобілів, 
ке ру ван ня до рожнім ру хом і ого род жен ня місця при го ди. 

n Ро бо ти по фіксу ван ню транс по рт них за собів з ме тою по пе ред жен ня їх 
пе ре ки дан ня або спов зан ня. Спо со би та по ря док деб ло ку ван ня та ви лу чен ня
по терпілих з транс по рт но го за со бу. 

n За хо ди без пе ки праці при про ве денні аварійно�ря ту валь них робіт у різний час
до би і різні по ри ро ку.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 2
Ос новні пра ви ла про ве ден ня ря ту валь них робіт, умовні зо ни на місці аварії. Місця
вста нов лен ня ря ту валь них ав то мобілів, ке ру ван ня до рожнім ру хом і ого род жен ня
місця при го ди. 
Фіксу ван ня транс по рт них за собів з ме тою по пе ред жен ня їх пе ре ки дан ня або спов -
зан ня. Спо со би та по ря док деб ло ку ван ня та ви лу чен ня по терпілих з транс по рт но го
за со бу. 

Те ма 8. По ря док ря ту ван ня лю дей із ко ло дязів підзем них ко мунікацій

n Спо со би та прийо ми звіль нен ня по терпілих із ко ло дязів підзем них ко мунікацій.
За хо ди без пе ки праці під час ря ту ван ня по терпілих із ко ло дязів підзем них 
ко мунікацій.
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Те ма 9. По ря док про ве ден ня ря ту валь них робіт на вод них об’єктах

n Спо со би про ве ден ня ря ту валь них робіт на вод них об’єктах.

n Спо со би на дан ня до по мо ги по терпіло му і пра ви ла ря ту ван ня йо го на воді за
до по мо гою ря ту валь но го кру га, ря ту валь но го жи ле та (інших пла ву чих за собів).
Пра ви ла ря ту ван ня по терпіло го з ви ко рис тан ням чов на

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“За со би зв’яз ку”
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1 Засоби зв’язку 4 4 -

Всього 4 4 -

№
з/п

Тема

Кількість го дин

Всь о го те о ре тичні
ла бо ра тор но�

прак тичні 
ро бо ти

Те ма 1. За со би зв’яз ку

n Ви ди та за со би зв’яз ку, пра ви ла їх експлу а тації.

n Ор ганізація зв’яз ку на по жежі.

n Пра ви ла про ве ден ня пе ре го ворів у радіоме ре жах ДСНС.

n Ор ганізація ро бо ти опе ра тив но�дис пет черсь кої служ би по жеж но�ря ту валь них
підрозділів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“По жеж на профілак ти ка”

1
За гальні ви мо ги по жеж ної без пе ки до ут ри ман ня
те ри торії, будівель, приміщень та спо руд

2 2 �

2
За гальні ви мо ги по жеж ної без пе ки до елект ро -
ус та но вок та іншо го інже нер но го об лад нан ня

1 1 �

3
Кла сифікація будівель і спо руд за сту пе нем 
вог нестійкості

2 2 �

Всь о го 5 5 �

№
з/п

Тема

Кількість го дин

всь о го
те о ре -
тичні

ла бо ра тор но�
прак тичні 

ро бо ти



Те ма 1. За гальні ви мо ги по жеж ної без пе ки до ут ри ман ня те ри торії, будівель,
приміщень та спо руд

n Кла сифікація будівель та спо руд за приз на чен ням, по вер ховістю, їх ос новні
еле мен ти.

n Про ти по жежні відстані.

n Ут ри ман ня ева ку аційних шляхів і ви ходів та ви мо ги до них.

n Ав то мобільні до ро ги та проїзди для по жеж них ма шин.

n Про ти по жежні ви мо ги до те ри торій сільсь ких на се ле них пунктів, ко те дж них
місте чок, дач них і са до вих то ва риств.

Те ма 2. За гальні ви мо ги по жеж ної без пе ки до елект ро ус та но вок та іншо го 
інже нер но го об лад нан ня

n Експлу а тація елект ро ус та но вок.

n Опа лен ня, вен ти ляція і кон диціюван ня.

n Сис те ми цент ралізо ва но го во довідве ден ня (ка налізація).

n Га зо ве об лад нан ня.

Те ма 3. Кла сифікація будівель і спо руд за сту пе нем вог нестійкості 

n Ступінь вог нестійкості.

n Вог нестійкість конструкції.

n Ме жа вог нестійкості конструкції.

n Ме жа по ши рен ня вог ню по будівель них конструкціях.

n Ос новні час ти ни бу динків та будівельні конструкції.

n Вог не за хист ме та ле вих, залізо бе тон них конструкцій та де ре ви ни.

n Про ти по жежні пе реш ко ди. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“За со би індивіду аль но го за хис ту”
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1
Загальні відомості про засоби індивіду-
ального захисту

6 2 4

Всього 6 2 4

№
з/п

Тема

Кількість го дин

Всь о го те о ре тичні
ла бо ра тор но�

прак тичні 
ро бо ти

Те ма 1. За гальні відо мості про за со би індивіду аль но го за хис ту

n Кла сифікація за собів за хис ту ор ганів ди хан ня та зо ру: гру пові (вен ти ляція, 
ди мо со си, осад жен ня ди му) та індивіду альні (повітряні, кис не во�іізо лю ючі
про ти га зи), їх приз на чен ня, умо ви зас то су ван ня. Ізо лю ючі про ти га зи, 
їх порівняльні технічні ха рак те рис ти ки.

n За со би індивіду аль но го за хис ту шкіри: ти пи, приз на чен ня, бу до ва.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 1
Оз найом лен ня з прин ци пом дії та пра ви ла ми ко рис ту ван ня за со ба ми індивіду аль но го
за хис ту ор ганів ди хан ня та зо ру. 
На дя ган ня спеціаль но го за хис но го одя гу та про ти га за.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“До ме дич на підго тов ка”

1 Ос но ви ана томії та фізіології лю ди ни 1 1 �

2
Знайо м ство з місцем події, обс те жен ня 
пост раж да ло го

1 � 1

3
По ру шен ня ос нов них життєво важ ли вих функцій
ор ганізму. Прин ци пи на дан ня до ме дич ної 
до по мо ги при втраті свідо мості

3 1 2

4 Трав ми 3 1 2

5 Термічні ура жен ня 1 � 1

6 Гострі от руєння 1 1 �

Всь о го 10 4 6

№
з/п

Тема

Кількість го дин

всь о го
те о ре -
тичні

ла бо ра тор но�
прак тичні 

ро бо ти



Те ма 1. Ос но ви ана томії та фізіології лю ди ни

n Кістко во�м’язо ва сис те ма. Ди халь на сис те ма. Сер це во�су дин на сис те ма.

Те ма 2. Знайо м ство з місцем події, обс те жен ня пост раж да ло го

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 1
Ог ляд місця події. За хо ди без пе ки при на данні до ме дич ної до по мо ги�прин ци пи, 
за со би. 
Пер вин ний ог ляд пост раж да ло го.

Те ма 3. По ру шен ня ос нов них життєво важ ли вих функцій ор ганізму. Прин ци пи
на дан ня до ме дич ної до по мо ги при втраті свідо мості

n Прин ци пи на дан ня до ме дич ної до по мо ги при втраті свідо мості. 
По ру шен ня ди хан ня. Штуч на вен ти ляція ле гень. Сер це во�су динні по ру шен ня.
Оз на ки зу пин ки сер ця. Сер це во�ле ге не ва ре анімація.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 2
По ру шен ня ос нов них життєво важ ли вих функцій ор ганізму. Прин ци пи на дан ня
до ме дич ної до по мо ги при втраті свідо мості.

Те ма 4. Трав ми

n Трав ма тичні пош код жен ня. Транс по рт на іммобілізація. Ра ни, кро во течі. 
Зу пин ка кро во течі, нак ла дан ня пов’язок.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 3
Транс по рт на іммобілізація. 
Зу пин ка кро во течі, нак ла дан ня пов’язок.

Те ма 5. Термічні ура жен ня

n Опіки та пе регріван ня. Відмо ро жен ня та пе ре о хо лод жен ня.

Ла бо ра тор но�прак тич на ро бо та 4
Опіки та пе регріван ня.
Відмо ро жен ня та пе ре о хо лод жен ня.

Те ма 6. Гострі от руєння

n От руєння ток сич ни ми ре чо ви на ми. От руєння про дук та ми хар чу ван ня.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з пред ме та 
“Пси хо логічна підго тов ка”
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1 Введення в екстремальну психологію 8 8 -

Всього 8 8 -

№
з/п

Тема

Кількість го дин

Всь о го те о ре тичні
ла бо ра тор но�

прак тичні 
ро бо ти

Те ма 1. Вве ден ня в екстре маль ну пси хо логію

n Екстре мальні си ту ації, їх пси хот рав му ю чий вплив на осо бистість по жеж но го�
ря ту валь ни ка та пост раж да лих.

n Ви мо ги про фесійної діяль ності до пси хо логічних особ ли вос тей по жеж но го�
ря ту валь ни ка. Пси хо логічні особ ли вості по вод жен ня на се лен ня в надз ви чай них
си ту аціях. Не га тивні психічні ста ни, мо делі ви хо ду.

n По нят тя про екстре ну пси хо логічну до по мо гу та ме то ди її на дан ня пост раж да -
ло му на се лен ню.

n Індивіду альні й ко лек тивні фор ми панічних ре акцій у надз ви чай них си ту аціях.
Умо ви їх ви ник нен ня, ме то ди по пе ред жен ня й при пи нен ня під час про ве ден ня
ря ту валь них робіт.

НАВ ЧАЛЬ НА ПРОГ РА МА з пред ме та 
“Охо ро на праці”

1 Правила безпеки праці 8 8 �

2 Основи електробезпеки 1 1 -

Всь о го 9 9 -

№
з/п

Тема

Кількість го дин

всь о го
те о ре -
тичні

ла бо ра тор но�
прак тичні 

ро бо ти

Те ма 1. Пра ви ла без пе ки праці

n Ви мо ги без пе ки праці під час збо ру, виїзду, пря му ван ня на по же жу

n Ви мо ги без пе ки праці під час про ве ден ня розвідки по жежі.

n Вимо ги без пе ки праці під час опе ра тив но го роз гор тан ня.

n Ви мо ги без пе ки праці під час ря ту ван ня лю дей і са мо ря ту ван ня.

n Ви мо ги без пе ки праці під час гасіння по жеж та пе ре бу ван ня в зоні теп ло вої дії.

n Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з елект рифіко ва ним інстру мен том.



Те ма 2. Ос но ви елект ро без пе ки

n Дія елект рич но го стру му на ор ганізм лю ди ни. Ви ди елект рот равм. Чин ни ки,
що впли ва ють на тяжкість ура жен ня елект рич ним стру мом.

n Кла сифікація приміщень за не без пе кою елект рот равм. При чи ни елект рот равм.

n Зем ля як еле мент елект рич ної ме режі.

n Сис те ма технічних за собів і за ходів з елект ро без пе ки. Ізо ляція стру мовідних
час тин. За хис не за зем лен ня. Сис те ма елект ро за хис них за собів. 
Ос новні та до дат кові елект ро за хисні за со би для ро бо ти в елект ро ус та нов ках.
Ви ди, терміни та па ра мет ри експлу а таційних вип ро бу вань ізо лю валь них 
елект ро за хис них за собів.

n Пра ви ла без пе ки при відклю ченні елект ро ме режі та ус та но вок шля хом 
пе рерізан ня про водів під нап ру гою.

НАВ ЧАЛЬ НА ПРОГ РА МА 
ла бо ра тор но�прак тич них робіт кур су дис танційно го нав чан ня 

за прог ра мою спеціаль ної підго тов ки працівників місце вої по жеж ної охо ро ни 
та членів доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни
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1 По жеж на техніка та ос на щен ня 27

2
По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів при ліквідації 
надз ви чай них си ту ацій

5

3 За со би індивіду аль но го за хис ту 4

4 До ме дич на підго тов ка 6

5 Підсум ко вий конт роль 5

Всь о го 47

№ 
модуля

Назва
Кількість 

го дин



Пе релік ла бо ра тор но�прак тич них робіт

84 МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА. КРАЩІ ПРАКТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 По жеж на техніка та ос на щен ня

1.1 Оз найом лен ня з по жеж ни ми ав то мобіля ми та мо то пом па ми 1

1.2
Відпра цю ван ня вправ із знят тя та розміщен ня по жеж но�технічно го
об лад нан ня

1

1.3
Підго тов ка до ро бо ти су час них по жеж них мо то помп, які є на 
озб роєнні підрозділу. Відпра цю ван ня вправ із за бо ру во ди з 
во дод же рел. Здійснен ня обс лу го ву ван ня по жеж них мо то помп

2

1.4
Ук ла дан ня та одя ган ня спеціаль но го (за хис но го) одя гу та 
спо ряд жен ня. Збір та виїзд за сиг на лом “Три во га”

2

1.5
Ти пові спо со би та прийо ми ро бо ти з не ме ханізо ва ним інстру мен том.
Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з ним

2

1.6
Ти пові спо со би та прийо ми ро бо ти з ме ханізо ва ним інстру мен том.
Ви мо ги без пе ки праці при ро боті з ним

2

1.7 Ро бо та з по жеж ни ми ру ка ва ми, ство ла ми, ру кав ним об лад нан ням 2

1.8 Ро бо та з по жеж ни ми дра би на ми. По ря док їх вип ро бу ван ня 2

1.9
Вста нов лен ня ав то цис тер ни на по жеж ний гідрант та по дачі 
вог не гас них ре чо вин до осе ред ку по жежі. Обс лу го ву ван ня 
на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти

2

1.10

Вста нов лен ня ав то цис тер ни на во дой ми ще та по дачі вог не гас них
ре чо вин до осе ред ку по жежі. Особ ли вості за бо ру та по дачі во ди
на сос ною ус та нов кою у разі несп рав ності ва ку ум ної сис те ми 
по жеж но�ря ту валь но го транс по рт но го за со бу. 
Обс лу го ву ван ня на сос ної ус та нов ки під час ро бо ти

2

1.11
По ря док про ве ден ня вип ро бу ван ня відцент ро во го на со са на 
про дук тивність

2

1.12 Про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня № 1 на сос них ус та но вок 2

1.13 Про ве ден ня технічно го обс лу го ву ван ня № 2 на сос них ус та но вок 2

1.14
Відпра цю ван ня по ряд ку при ве ден ня вог не гас ників до дії. 
Прийо ми ро бо ти з вог не гас ни ка ми з по да чею вог не гас них ре чо вин

2

1.15
Оз найом лен ня із улаш ту ван ням зовнішнь о го та внутрішнь о го 
про ти по жеж но го во до пос та чан ня

1

Всь о го 27

№ 
модуля

Назва
Кількість 

го дин
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2
По жеж на так ти ка і так ти ка дій підрозділів при ліквідації 
надз ви чай них си ту ацій

2.1
Підго тов ка, по пе реднє та пов не роз гор тан ня, ус та нов ка по жеж но�
ря ту валь но го ав то мобіля на во дод же ре ло

4

2.2

Ос новні пра ви ла про ве ден ня ря ту валь них робіт, умовні зо ни на
місці аварії. Місця вста нов лен ня ря ту валь них ав то мобілів, 
ке ру ван ня до рожнім ру хом і ого род жен ня місця при го ди.
Фіксу ван ня транс по рт них за собів з ме тою по пе ред жен ня їх 
пе ре ки дан ня або спов зан ня. Спо со би та по ря док деб ло ку ван ня 
та ви лу чен ня по терпілих з транс по рт но го за со бу

1

Всь о го 5

3 За со би індивіду аль но го за хис ту

3.1
Оз найом лен ня з прин ци пом дії та пра ви ла ми ко рис ту ван ня 
за со ба ми індивіду аль но го за хис ту ор ганів ди хан ня та зо ру. 
На дя ган ня спеціаль но го за хис но го одя гу та про ти га за 

4

Всь о го 4

4 До ме дич на підго тов ка

4.1
Ог ляд місця події. За хо ди без пе ки при на данні до ме дич ної до по -
мо ги - прин ци пи, за со би. Пер вин ний ог ляд пост раж да ло го

1

4.2
По ру шен ня ос нов них життєво важ ли вих функцій ор ганізму. 
Прин ци пи на дан ня до ме дич ної до по мо ги при втраті свідо мості

2

4.3
Транс по рт на іммобілізація. Зу пин ка кро во течі, нак ла дан ня
пов’язок 

2

4.4 Опіки та пе регріван ня.Відмо ро жен ня та пе ре о хо лод жен ня 1

Всь о го 6

№ 
модуля

Назва
Кількість 

го дин



Спи сок ре ко мен до ва ної літе ра ту ри

1. Ко декс цивіль но го за хис ту Ук раїни (прий ня тий 02.10.2012 р.)

2. За кон Ук раїни “Про охо ро ну праці” (прий ня тий 14.10.1992 р.)

3. Пос та но ва КМУ від 17.07.2013 р. № 564 “Про зат ве рд жен ня По ряд ку функціону -
ван ня доб ровіль ної по жеж ної охо ро ни”.

4. На каз Міністер ства охо ро ни здо ров’я Ук раїни від 16.06.2014 р. №398 “Про зат ве рд -
 жен ня по рядків на дан ня до ме дич ної до по мо ги осо бам при невідклад них ста нах”.

5. На каз МВС Ук раїни від 30.12.2014 р. № 1417 “Про зат ве рд жен ня Пра вил по жеж  ної
без пе ки в Ук раїні”. За реєстро ва но в Міністерстві юс тиції Ук раїни 05 бе рез ня 2015 р.
за № 252/26697.

6. На каз МНС Ук раїни від 02.04.2004р. № 152 “Про зат ве рд жен ня Пра вил експлу -
а тації вог не гас ників”.

7. На каз МНС Ук раїни від 02.07.2007р. № 460 “Про зат ве рд жен ня Пра вил з вог не -
за хис ту”. За реєстро ва но в Міністерстві юс тиції Ук раїни 24 лип ня 2007 р. за 
№ 849/14116.

8. На каз МВС Ук раїни від 15.06.2015 р. № 696 “Про зат ве рд жен ня Інструкції про
поря док ут ри ман ня, обліку та пе ревірки технічно го ста ну дже рел зовнішнь о го
про ти по жеж но го во до пос та чан ня”. За реєстро ва но в Міністерстві юс тиції Ук раїни
03 лип ня 2015 р. за №780/27225.

9. На каз ДСНС Ук раїни від 27.06.2013 р. № 432. Про зат ве рд жен ня Нас та но ви з
експлу а тації транс по рт них за собів в ор га нах і підрозділах ДСНС Ук раїни.

10. На каз МВС Ук раїни від 07.10.2014 р. № 1032. Про зат ве рд жен ня По ряд ку ор га -
ні за ції внутрішньої, гарнізон ної та ка ра уль ної служб в ор га нах уп равління і під -
роз ділах Опе ра тив но�ря ту валь ної служ би цивіль но го за хис ту Дер жав ної служ би
Ук раїни з надз ви чай них си ту ацій.

11. На каз ДСНС Ук раїни від 01.04.2013 р. № 107. Про зат ве рд жен ня Ме то дич них
ре ко мен дацій з експлу а тації та ре мон ту по жеж них ру кавів.

12. На каз МНС Ук раїни від 13.03.2012 р. № 575. Про зат ве рд жен ня Ста ту ту дій у над -
зви чай них си ту аціях ор ганів уп равління та підрозділів Опе ра тив но�ря ту валь ної
служ би цивіль но го за хис ту.

13. На каз Міністер ства Ук раїни з пи тань надз ви чай них си ту ацій та у спра вах за хис ту
на се лен ня від наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи від 07.05.2007 р. № 312.
Пра ви ла без пе ки праці в ор га нах і підрозділах МНС Ук раїни (час ти на пер ша для
підрозділів дер жав ної по жеж ної охо ро ни).

14. ГОСТ 12.1.114�82 “Сис те ма стан дар тов бе зо пас нос ти тру да. По жар ные ма ши ны
и обо ру до ва ни ие. Обоз на че ния ус лов ные гра фи чес кие”.
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15. ГОСТ 28130�89 “По жар ная тех ни ка. Ог не ту ши те ли, ус та нов ки по жа ро ту ше ния
и по жар ной сиг на ли за ции. Обоз на че ния ус лов ные гра фи чис кие”.

16. ГОСТ 12.4.124�83 “ССБТ. Сред ства за щи ты от ста ти чес ко го элект ри че ст ва.
Об щие тех ни чес кие тре бо ва ния”.

17. ДБН В.2.5�74�2013 “Во до пос та чан ня. Зовнішні ме режі та спо ру ди. Ос новні по ло -
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