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I. Загальні положення 

 
1.1. Добровільна пожежна охорона Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу (далі-

коледж/заклад освіти) створюється з метою проведення заходів із запобігання 

виникненню пожеж та організації їх гасіння. 

1.2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони 

призначаються працівники закладу освіти за рішенням керівника суб’єкта 

господарювання (директора коледжу) та за погодженням трудовим 

колективом закладу освіти. 

1.3. Порядок забезпечення діяльності добровільної пожежної охорони, 

права та обов’язки осіб, які є її членами, визначаються Положенням про 

функціонування добровільної пожежної охорони, затверджуються керівником 

суб’єкта господарювання (директором коледжу), що її утворив, за 

погодженням з територіальним органом ДСНС. 

1.4. Добровільна пожежна охорона у своїй діяльності керуються 

Конституцією і законами України, а також указами Президента України, 

актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими 

актами центральних і місцевих органів виконавчої влади та наказами 

керівника суб’єкта господарювання (директора коледжу), що її утворив. 

1.5. Добровільна пожежна охорона може утворюватися незалежно від 

наявності підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони в 

районі розміщення закладу освіти. 

1.6. Добровільна пожежна охорона є незалежною організацією (одним із 

структурних підрозділів коледжу), що будує свою роботу на основі єдності 

інтересів і прагнень членів добровільної пожежної охорони для спільної 

реалізації та досягнення поставленої мети (цілі), своїх прав та свобод і не має 

на меті одержання прибутку. 

 

II. Основні принципи створення і діяльності добровільної  

пожежної охорони 

 

2.1. У своїй діяльності добровільна пожежна охорона керується такими 

основними принципами: 

добровільності, законності, рівності прав та обов'язків, поваги гідності 

та особистої думки кожного члена добровільної пожежної охорони; 

колективності у роботі добровільної пожежної охорони та її керівництва 

у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за використання 

прав, виконання своїх обов'язків та доручень, що стосуються своєї діяльності; 

свободи у визначенні внутрішньої структури добровільної пожежної 

охорони, цілей, форм і методів діяльності, звітності керівництва закладу освіти 

перед членами добровільної пожежної охорони; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654
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незалежності та самоврядування, прозорості, відкритості, гласності і 

загальнодоступності інформації про діяльність добровільної пожежної 

охорони; 

готовності добровільної пожежної охорони і добровільних пожежних до 

участі в проведенні заходів із запобігання виникненню пожеж, організації їх 

гасіння, а також попередженню і ліквідації інших надзвичайних ситуацій; 

пріоритетності порятунку людей при виникненні надзвичайної ситуації; 

обґрунтованого ризику і забезпечення безпеки добровільних пожежних 

при ліквідації надзвичайної ситуації; 

відсутності майнового чи іншого інтересу членів (учасників) 

добровільної пожежної охорони. 

 

III. Члени (учасники) добровільної пожежної охорони 

 
3.1. Членами (учасниками) добровільної пожежної охорони, яка 

утворена у формі структурного підрозділу, можуть бути особи із числа 

працівників закладу освіти, які досягли 21 року, визнають мету (цілі), завдання 

та Положення добровільної пожежної охорони, беруть участь в діяльності 

добровільної пожежної охорони, здатні за станом здоров'я виконувати 

обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки, гасінням пожеж і 

попередженню та ліквідації інших надзвичайних ситуацій. 

3.2. Членство в добровільній пожежній охороні є індивідуальним і 

добровільним. 

3.3. Члени добровільної пожежної охорони поділяються на: 

звичайних членів: 

- члени добровільної пожежної охорони, команди, дружини (добровільні 

пожежні); 

членів, що підтримують (прихильників); 

почесних членів. 

3.4. Членами, що підтримують (прихильники), можуть бути фізичні або 

юридичні особи незалежно від її місця проживання і місцезнаходження в 

країні або за кордоном, яка задекларує допомогу діяльності добровільній 

пожежній охороні фінансово або в іншій формі і за своєю згодою буде 

прийнята у члени організації через керівні органи добровільної пожежної 

охорони. 

3.4. Почесним членом може бути кожна фізична особа, незалежно від 

місця проживання, яка має особливі заслуги у сфері пожежної безпеки. Статус 

почесного члена присвоюється Зборами трудового колективу закладу освіти. 

3.5. Питання про прийом у члени добровільної пожежної охорони 

розглядається та вирішується за письмовою заявою вступаючого працівника. 

Рішення про прийняття в члени добровільної пожежної охорони приймається 

Загальними зборами трудового колективу закладу освіти протягом 30 

календарних днів. 
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3.6. Членам добровільної пожежної охорони, які здійснюють особливий 

внесок у розвиток добровільної пожежної охорони, вагомо сприяють її 

діяльності, виконують активну роботу в добровільній пожежній охороні, 

керівником суб’єкту господарювання (директором коледжу) можуть 

призначатися винагороди (порушуватися клопотання перед вищим 

керівництвом), використовуватися засоби громадського заохочення згідно з 

Статутом коледжу. 

3.7. До члена добровільної пожежної охорони можуть застосовуватися 

стягнення (попередження, виключення з членства) за дії, несумісні з 

перебуванням в добровільній пожежній охороні, а саме: 

грубе або повторне порушення вимог цього Положення чи інших 

керівних документів добровільної пожежної охорони; 

систематичне невиконання рішень щодо діяльності добровільної 

пожежної охорони; 

бездіяльність члена добровільної пожежної охорони протягом року; 

вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) 

шкоду добровільній пожежній охороні, спричинили погіршення її репутації; 

негідна поведінка, що компрометує звання члена добровільної пожежної 

охорони. 

 

IV. Статус добровільної пожежної охорони 

 
4.1. Добровільна пожежна охорона - це підрозділ, який здійснює свою 

діяльність з використанням первинних засобів для гасіння пожеж і бере 

безпосередню участь в забезпеченні пожежної безпеки та гасінні пожеж, а 

також у попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій, на безоплатній 

основі. 

4.2. Чисельність учасників добровільної пожежної охорони визначає 

керівник суб’єкту господарювання (директор коледжу). 

4.3. Добровільна пожежна охорона здійснює свою діяльність без статусу 

юридичної особи. Контроль за діяльністю членів добровільної пожежної 

охорони здійснює її керівник. 

 

V. Припинення членства в добровільній пожежній охороні 

 

5.1. Члени добровільної пожежної охорони, які порушують Положення 

про добровільну пожежну охорону, можуть бути виключені із її списків 

Загальними зборами трудового колективу або керівником суб’єкту 

господарювання (директором коледжу). 

5.2. Членство в добровільної пожежної охорони також припиняється у 

випадку: 

заяви про добровільний вихід з членів добровільної пожежної охорони; 
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набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним 

або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім 

чи оголошеним померлим; 

у випадку ліквідації добровільної пожежної охорони, утвореної 

розпорядчим документом керівника суб’єкту господарювання (директора 

коледжу); 

смерті або загибелі; 

в інших випадках, передбачених цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами з питань пожежної охорони та безпеки. 

5.3. У випадку загибелі члена добровільної пожежної охорони при 

виконання ним своїх обов'язків, як члена добровільної пожежної охорони, за 

рішенням керівника суб’єкту господарювання (директора коледжу) та згодою 

Зборів трудового колективу закладу освіти можуть залишатися у списках 

почесних членів добровільної пожежної охорони. 

5.4. Добровільний вихід із членів добровільної пожежної охорони 

відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. 

Добровільний вихід або виключення із членства в добровільній пожежній 

охороні залишає фізичній особі право повторно вступити до добровільної 

пожежної охорони на загальних засадах. 

5.5. Припинення індивідуального членства в добровільної пожежної 

охорони має наслідком відставки особи з усіх посад у складі будь-яких органів 

добровільної пожежної охорони, добровільних пожежних команд (дружин). 

5.6. У випадку припинення членства в добровільній пожежній охороні, 

керівник суб’єкту господарювання (директор коледжу) зобов'язаний вирішити 

всі відповідні організаційні питання протягом року. При виході або 

виключенні члена добровільної пожежної охорони з її складу, спеціальний 

одяг, взуття, засоби індивідуального захисту, спорядження, видані з метою 

підтримки (забезпечення) діяльності добровільної пожежної охорони, 

залишаються в закладі освіти. 

 

VI. Обов'язки і права добровільної пожежної охорони та її членів 

 

6.1. Основним обов'язком добровільної пожежної охорони є: 

організація та проведення заходів із запобігання виникненню пожеж, 

гасіння пожеж, порятунок людей та майна при пожежах та інших 

надзвичайних ситуаціях, надання першої домедичної допомоги потерпілим; 

формування суспільної свідомості і громадянської позиції працівників 

та здобувачів освіти у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки; 

об'єднання громадян для участі у вирішенні завдань у сфері пожежної 

безпеки, охороні життя та здоров'я людей, власності від пожеж, боротьби з 

пожежами, іншими надзвичайними ситуаціями та їх наслідками; 

сприяння органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування в організації і здійсненні навчання населення діям у 
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надзвичайних ситуаціях, правилам пожежної безпеки в побуті та громадських 

місцях; 

здійснення діяльності у сфері розповсюдження пожежно-рятувальних 

знань та навиків; 

сприяння закладу освіти у протипожежному навчанні, тренуванні та 

вихованні здобувачів освіти, популяризації серед молоді пожежної справи та 

основ безпеки життєдіяльності. 

6.2. Добровільна пожежна охорона в установленому законом порядку 

здійснює свої завдання шляхом: 

налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми 

співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, фізичними та юридичними особами, 

іншими громадськими об'єднаннями в галузі цивільного захисту, зокрема 

пожежної безпеки та пожежно-рятувальної справи; 

проведення організаційно-масових, пожежно-профілактичних і 

технічних заходів, направлених на попередження пожеж на об’єктах закладу 

освіти; 

організації навчання добровільних пожежних правилам пожежної 

безпеки, способам гасіння пожеж, діям у надзвичайних ситуаціях; 

пропаганди та масово-роз'яснювальної роботи серед працівників та 

здобувачів освіти про небезпеку й причини виникнення пожеж, вимог правил 

пожежної безпеки та дій на випадок пожежі, інших надзвичайних ситуацій та 

їх наслідків, про використання первинних засобів пожежогасіння; 

участі у проведенні громадських оглядів протипожежного стану закладу 

освіти, будівель, споруд тощо; 

сприяння створенню у взаємодії з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та добровільними об'єднаннями територіальних 

громад добровільних пожежних команд (дружин) для охорони населених 

пунктів та об'єктів від пожеж, а також здійснення заходів щодо попередження 

та ліквідації інших надзвичайних ситуацій; 

внесення пропозицій до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення пожежної безпеки, боротьби з пожежами 

в населених пунктах і на об'єктах, а також здійснення заходів щодо 

попередження та ліквідації інших надзвичайних ситуацій; 

проведення організаційно-масової діяльності, заходів, направлених на 

запобігання і гасіння пожеж, захисту життя і здоров'я людей, навчання 

працівників та здобувачів освіти правилам пожежної безпеки і основам 

безпеки життєдіяльності; 

заснування і вручення спеціальних премій і винагород за видатні 

досягнення в галузі пожежної безпеки і особливий внесок у діяльність 

добровільної пожежної охорони; 

реалізації своїх та спільних з центральними і місцевими органами 

виконавчої влади програм розвитку та діяльності добровільної пожежної 

охорони; 
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здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з 

питань цивільного захисту; 

поліпшення поінформованості громадськості щодо проблем суспільства 

у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки; 

всебічного сприяння задоволенню і захисту прав та інтересів членів 

добровільної пожежної охорони через представництво в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, а також шляхом надання членам 

добровільної пожежної охорони інформаційної, матеріальної та практичної 

допомоги; 

кожні три роки направляти членів добровільної пожежної охорони на 

навчання та/або перепідготовку та/або на підвищення кваліфікації у 

навчальних установах центрального органу виконавчої влади до повноважень 

якого віднесені питання цивільного захисту. 

 

VII. Повноваження керівника добровільної пожежної охорони 

 

7.1. До повноважень керівника добровільної пожежної охорони 

належить: 

діяти від імені добровільної пожежної охорони; 

скликати наради та готувати їх проведення; 

звітувати перед Зборами трудового колективу про діяльність 

добровільної пожежної охорони; 

представляти добровільну пожежну охорону у відносинах з державними 

та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, установами, іншими 

юридичними та фізичними особами; 

здійснювати господарське управління майном та засобами; 

керувати роботою членів та працівників добровільної пожежної 

охорони; 

приймати участь у підписанні договорів про навчання або 

перепідготовку чи підвищення кваліфікації членів добровільної пожежної 

охорони; 

приймати участь у страхуванні працівників добровільної пожежної 

охорони від нещасних випадків; 

вирішувати інші питання, які пов'язані з діяльністю добровільної 

пожежної охорони, що не віднесені до компетенції Загальних зборів трудового 

колективу. 

 

VIII. Права і обов'язки керівника добровільної пожежної охорони  

та добровільних пожежних 
 

8.1. Керівник добровільної пожежної охорони має право: 

підбір та розстановку кадрів; 
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у випадку прибуття першим на пожежу або іншу надзвичайну ситуацію 

безпосереднє керівництво роботами по ліквідації таких ситуацій; 

надавати вказівки, розпорядження, накази членам добровільної 

пожежної охорони; 

ведення особової справи члена добровільної пожежної охорони; 

організовувати взаємодію з наглядовими органами під час проведення 

заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки; 

мати інші права, які визначені цим Положенням та іншими нормативно-

правовими актами у сфері пожежної охорони та безпеки. 

8.2. Керівник добровільної пожежної охорони зобов'язаний: 

створювати умови для готовності до виконання завдань за призначенням 

пожежною технікою (за її наявності), іншим протипожежним обладнанням та 

інвентарем, не допускати використання цих засобів не за призначенням; 

проводити практичні та теоретичні заняття з членами добровільної 

пожежної охорони; 

здійснювати керівництво гасінням пожежі та ліквідації інших 

надзвичайних ситуацій, евакуації людей та матеріальних цінностей; 

використовувати в межах своєї компетенції та обов'язків надані їм 

повноваження щодо запобігання і припинення правопорушень у галузі 

пожежної та техногенної безпеки, а також сили і засоби при гасінні пожеж та 

рятуванні людей; 

брати участь у здійсненні технічної політики щодо удосконалення та 

впровадження техніки, систем та засобів протипожежного захисту, форм і 

методів профілактики пожеж; 

сприяти розвитку самосвідомості та ініціативи громадян у питаннях 

боротьби з пожежами, виконання законодавства у галузі пожежної та 

техногенної безпеки; 

зберігати службову інформацію, що стає відомою  у зв'язку з виконанням 

своїх обов'язків; 

вести особові справи членів добровільної пожежної охорони; 

вести документацію щодо участі у профілактичних заходах членів 

добровільної пожежної охорони і участі їх в ліквідації пожеж та інших 

надзвичайних ситуацій; 

своєчасно надавати місцевим органам виконавчої влади та керівництву 

закладу освіти достовірну інформацію про участь членів добровільної 

пожежної охорони у ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій, а 

також участі у проведені перевірок. 

здійснювати інші дії, які передбачені цим Положенням, нормативно-

правовими актами у сфері пожежної охорони та безпеки. 

8.3. Добровільні пожежні, що здійснюють діяльність у складі 

добровільної пожежної охорони, мають право на: 

отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та суб'єктів господарювання інформації, необхідної для 

виконання своїх обов'язків; 
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при виконанні своїх обов'язків як добровільний пожежний 

безперешкодний доступ на об'єкти суб'єкту господарювання та її територію де 

виникла надзвичайна ситуація; 

захист життя і здоров'я при виконанні ними обов'язків, пов'язаних із 

здійсненням діяльності в добровільній пожежній охороні; 

відшкодування шкоди життю і здоров'ю, заподіяного при виконанні 

ними обов'язків, пов'язаних із здійсненням діяльності в добровільній 

пожежній охороні, в порядку, встановленому цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами у сфері пожежної охорони та безпеки; 

встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 

перебувають у зоні пожежі; 

участь самостійно або у складі добровільної пожежної охорони на 

законних підставах в профілактичній діяльності з питань пожежної безпеки, 

гасінні пожеж; 

надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям пропозицій щодо підвищення рівня 

пожежної безпеки на території населеного пункту, на підприємствах, 

установах та організаціях; 

проведення під час ліквідації пожежі та/або наслідків надзвичайних 

ситуацій документування, кіно- і відео зйомки, фотографування та 

звукозапису; 

тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і 

пішоходів поблизу та в межах зони пожежі; 

здійснення необхідних дій при гасінні пожеж із забезпечення безпеки 

людей і порятунку майна відповідно до законодавства; 

оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи 

бездіяльність керівництва закладу освіти і захищати будь-якими не 

забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх 

порушення під час виконання завдань за призначенням. 

8.4. Добровільні пожежні, що беруть безпосередню участь в гасінні 

пожеж, забезпечуються спеціальним (форменим) одягом, засобами 

індивідуального захисту, засобами зв'язку і спорядженням пожежних, 

необхідними для гасіння пожеж за рахунок коштів закладу освіти. 

8.5. Члени добровільної пожежної охорони зобов'язані: 

дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог 

цього Положення та установчих документів добровільної пожежної охорони; 

брати безпосередню участь у роботі добровільної пожежної охорони; 

сприяти здійсненню мети та завдань добровільної пожежної охорони, 

поширенню інформації про діяльність добровільної пожежної охорони; 

сприяти залученню в ряди добровільної пожежної охорони нових членів; 

поважати права та законні інтереси інших членів добровільної пожежної 

охорони; 

виконувати рішення, прийняті керівництвом закладу освіти з питань 

пожежної і техногенної безпеки; 
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співпрацювати з структурними підрозділами закладу освіти з усіх 

питань, які стосуються мети діяльності та завдань добровільної пожежної 

охорони; 

утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати 

матеріальної та нематеріальної шкоди добровільній пожежній охороні; 

перебувати на обліку в добровільній пожежній охороні, оперативно 

повідомляти про зміну облікових даних (місце проживання, навчання, стан 

здоров’я, соціально-побутові проблеми тощо); 

кожні три роки проходити навчання та/або перепідготовку чи 

підвищення кваліфікації у закладах освіти сфери цивільного захисту, які 

підпорядковані центрального органу виконавчої влади до повноважень якого 

віднесені питання цивільного захисту; 

знати і виконувати правила пожежної безпеки; 

утримувати у справному стані пожежні автомобілі (при їх наявності), 

іншу спеціальну техніку, спорядження пожежних, пожежний інструмент, 

засоби індивідуального захисту пожежних і пожежне устаткування, 

підтримувати належний санітарний стан в пожежному приміщені; 

знати свої безпосередні обов'язки, призначення, принципи будови, 

тактико-технічні характеристики та правила експлуатації протипожежної 

техніки та обладнання, що перебуває на оснащенні добровільної пожежної 

охорони, типові способи роботи під час гасіння пожеж та ліквідації інших 

надзвичайних ситуацій; 

виконувати розпорядження (накази) керівника закладу освіти, керівника 

добровільної пожежної охорони, керівника робіт по гасінню пожежі або інших 

надзвичайних ситуацій; 

у випадку виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації брати 

активну участь в гасінні пожежі або ліквідації іншої надзвичайної ситуації; 

своєчасно прибувати до місця виклику при отриманні повідомлення про 

пожежу або про надзвичайну ситуацію, брати участь в гасінні пожеж; 

дотримуватися встановленого порядку, несення чергування (здійснення 

оглядів приміщень і будівель), дисципліни та правил охорони праці; 

знати, дотримуватися самим та вимагати від інших дотримання правил 

пожежної безпеки на робочому місці та на об'єктах, де вони працюють 

(навчаються); 

зберігати в таємниці службову інформацію, що стає відомою їм у зв'язку 

з виконанням своїх обов'язків; 

виконувати інші обов'язки які передбачені цим Положенням, 

нормативно-правовими актами з питань пожежної охорони та безпеки. 

 

IX. Дії добровільних пожежних 

 
9.1. Час прибуття добровільних пожежних до місця виникнення пожежі 

повинен бути не більшим ніж 10 хвилин з моменту повідомлення про пожежу. 
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9.2. Обов'язкові дії добровільного пожежного у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації: 

9.2.1) у випадку отримання термінового виклику: 

- знаходячись на робочому місці: попередити безпосереднє керівництво 

про терміновий виклик та залишити місце роботи; 

- знаходячись на навчанні: по телефону повідомити керівництво даного 

закладу освіти про терміновий виклик і покинути місце навчання; 

- знаходячись на відпочинку: здійснити заходи щодо припинення 

відпочинку; 

9.2.2) передбачити, що до місця дислокації добровільної пожежної 

охорони він повинен прибути не пізніше за 7 хвилин після отримання виклику. 

У випадку неможливості прибуття до місця дислокації пожежної 

охорони у визначений строк, добровільний пожежний повідомляє свого 

керівника добровільної пожежної охорони про це і зобов'язаний прибути на 

місце виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації в установлений час 

своїм керівником. 

У випадку повідомлення про прибуття на місце події когось із членів 

добровільної пожежної охорони його спорядження повинно бути доставлено 

до місця події. 

9.2.3) приступити до виконання покладених на добровільну пожежну 

охорону обов'язків; 

9.2.4) у випадку залучення добровільної пожежної охорони до ліквідації 

пожежі або іншої надзвичайної ситуації виконувати накази керівника робіт з 

ліквідації пожежі або керівника з ліквідації надзвичайної ситуації. 

9.3. Члени добровільної пожежної охорони при виявленні пожежі або 

іншої надзвичайної ситуації зобов'язані: 

повідомити про неї керівника добровільної пожежної охорони та 

державну пожежно-рятувальну службу за номером – 101, і до її прибуття 

взяти на себе керівництво гасінням пожежі та рятуванням людей, організувати 

надання екстреної медичної допомоги потерпілим та у разі необхідності і 

наявності можливості надати першу домедичну допомогу потерпілим на місці 

події; 

при прибутті членів добровільної пожежної охорони або особового 

складу державної пожежно-рятувального служби доповісти про здійснені ним 

заходи щодо гасіння пожежі та рятування людей; 

виконувати накази керівника робіт з ліквідації пожежі або керівника з 

ліквідації надзвичайної ситуації. 

 

X. Страхування членів добровільної пожежної охорони 

 
10.1. Члени добровільної пожежної охорони у випадку їх зарахування до 

складу підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок 

захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), 

спричинених виконанням обов'язків по ліквідації пожежі або наслідків аварії, 
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порятунку людей і майна, у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою, 

яку вони займали (займають). 

10.2. Страховими подіями для добровільного пожежного є загибель 

(смерть) під час виконання ним обов'язків, смерть, що настала внаслідок 

поранення, контузії, травми чи каліцтва або захворювання в період і у зв'язку 

з виконанням ним своїх обов'язків, а також втрата працездатності, що виникла 

внаслідок виконання цих обов'язків. Зв'язок страхової події з виконанням 

добровільного пожежного своїх обов'язків встановлюється під час 

розслідування зазначених випадків згідно із законодавством. 

10.3. Страхування добровільного пожежного здійснює заклад освіти 

та/або здійснюється за рахунок інших коштів, які не заборонені 

законодавством. 

Страхові організації зобов'язані відраховувати десять відсотків від 

загальної страхової суми на розвиток добровільної пожежної охорони, членів 

якої вони застрахували. 

10.4. Страхування добровільного пожежного, який був залучений до 

проведення аварійно-рятувальних робіт в індивідуальному порядку чи в складі 

державних пожежно-рятувальних служб, здійснюють органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації, що залучили добровільного пожежного до проведення цих робіт, 

за рахунок коштів, які виділяються на їх проведення. 

10.5. Спори між застрахованим добровільним пожежним (його 

спадкоємцями) і страховиком щодо розміру та терміну виплати страхової суми 

розв'язуються в установленому чинним законодавством порядку. 

 

XI. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності 

добровільної пожежної охорони 

 
11.1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної 

пожежної охорони здійснюється за рахунок: 

засобів підтримки, що виділяються за рахунок коштів (дотацій, 

субсидій) Державного бюджету України, місцевих бюджетів, державних 

цільових фондів для забезпечення потреб діяльності; 

коштів або майна, що надійшли безоплатно або у вигляді благодійної 

допомоги чи добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому 

числі іноземних; 

надходжень від господарської та іншої діяльності (надання освітніх 

послуг) закладу освіти; 

коштів, отриманих у межах гуманітарної або технічної допомоги; 

коштів та майна, що надійшли від неприбуткових організацій при їх 

ліквідації; 

місцевих комерційних та не комерційних інвестицій; 

цільової передачі майна від державних органів. 
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11.2. Кошти добровільної пожежної охорони спрямовуються на 

виконання завдань за призначенням, закупівлю пожежної техніки (за 

необхідністю), обладнання та інвентарю, страхування. 

11.3. Страховики, які здійснюють діяльність із страхування майна від 

вогневих ризиків, страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 

об'єктах підвищеної небезпеки та об'єкти, господарська діяльність на яких 

може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру, а також страхування членів добровільної пожежної охорони 

зобов'язані здійснювати її відрахування у розмірі 10 відсотків від страхових 

платежів з цих видів страхування для матеріально-технічного забезпечення 

добровільної пожежної охорони. 

Порядок та правила відрахувань визначаються Кабінетом Міністрів 

України. 

11.4. Утримання добровільної пожежної охорони, забезпечення 

пожежною технікою (за необхідністю), устаткуванням, спорядженням, 

пожежно-технічним інвентарем, захисним одягом, засобами зв'язку та захисту 

органів дихання здійснюється за рахунок закладу освіти, а також з джерел не 

заборонених законодавством, відповідно встановлених норм. 

11.5. Для фінансування заходів, спрямованих на підтримку і розвиток 

добровільної пожежної охорони, її матеріально-технічної і наукової бази, 

можуть утворюватися фонди з міжнародним, всеукраїнським та місцевим 

статусом. 

 

XII. Відповідальність за порушення вимог законодавства  

у сфері пожежної безпеки 

 

12.1 Контроль за діяльністю добровільної пожежної охорони здійснює 

керівник суб’єкта господарювання (директор коледжу) та територіальний 

орган ДСНС. 

12.2. Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері пожежної 

безпеки, несуть відповідальність згідно із законом. 

 

 

Начальник штабу цивільного захисту,  

викладач                                                                               О. Л. Складанівський 
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