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                                               Додаток 1 

                                                  до рішення Гірської сільської ради                                                                                                     

                                                                         № 1325-41-VІІІ від 20 грудня 2022 року 

            

ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву пожежну охорону 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  

Бориспільського району Київської області 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1.  Місцева пожежна охорона виконавчого комітету Гірської сільської ради 

(далі – МПО) утворена за рішенням Гірської сільської ради з метою організації 

заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з 

організації та забезпечення пожежної безпеки на території Гірської сільської 

територіальної громади. 

1.2. МПО у своїй діяльності підзвітна і підконтрольна виконавчому комітету 

Гірської сільської ради, підпорядкована сільському голові, а під час гасіння пожеж 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій керівнику гасіння пожежі або 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

  1.3.  МПО утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

1.4. Організаційну структуру та штат МПО визначає Голова Гірської сільської 

ради відповідно до покладених на неї завдань. 

1.5. Положення про місцеву пожежну охорону, затверджується Гірською 

сільської радою за погодженням з територіальним органом ДСНС. 

1.5. Соціальний і правовий захист персоналу МПО здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

1.6. МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими 

актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями 

органу місцевого самоврядування, що його утворив. 

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-

рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та 

оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

 1.8. МПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

підрозділами Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту,  спеціальними 

формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також   підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на 

території Гірської сільської територіальної громади. 

 1.9. Контроль за діяльністю МПО здійснює Гірська сільська рада та 

територіальні органи ДСНС. 

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ  МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 
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 2.1. Метою діяльності МПО є: 

 2.1.1. Запобігання виникненню пожеж, мінімізація їх наслідків та захист 

населення і територій від НС. 

 2.1.2. Невідкладне реагування на НС, пожежі, проведення пошукових, 

пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях. 

 2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що 

виникають під час пожеж, аварій та катастроф. 

 2.2. Завдання МПО: 

 2.1.1. Виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, 

виникненню пожеж і мінімізацію їх негативних наслідків. 

 2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, 

призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт. 

 2.2.3. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на 

пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду. 

 2.2.4. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з 

урахуванням ризиків та небезпек. 

 2.3. МПО відповідно до покладених на неї завдань: 

 проводить заходи із запобігання виникненню пожеж; 

 здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування людей та 

матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, 

зокрема разом з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 

спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності; 

 надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та 

інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю 

населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням 

можливостей наявних сил і засобів; 

 надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у 

небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та НС; 

 проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за 

призначенням; 
 забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання 
покладених завдань; 

 інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і 

порушення вимог правил пожежної безпеки; 

 проводить роботу щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки; 

 вносить Голові Гірської сільської ради пропозиції щодо забезпечення 

пожежної безпеки на території громади; 
 забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у 
гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів 
навчань і занять, а також під час чергування; 
 може залучатися при проведенні розслідування нещасних випадків, у тому 
числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під 
час чергування, гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні 
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тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів щодо попередження 
таких випадків;  
 організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки 
персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПО 
під час виконання покладених завдань; 

 організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування 

техніки та обладнання МПО; 
 беруть участь у проведенні: 

 а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об'єктів і територій; 

 б) разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними 

організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників; 

 в) разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану 

об'єктів; 

 г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на 

території громади;  

 ґ) тактичних навчань на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах 

підвищеної небезпеки, розташованих на території громади; 

 д) здійснюють інші функції, передбачені чинним законодавством. 
 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 

 3.1. МПО для виконання покладених на неї завдань має право: 

 3.1.1. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж 

інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої 

влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території. 

 3.1.2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про 

об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися 

пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі 

виникнення НС. 

 3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу МПО до всіх житлових, 

виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких 

заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, 

виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків НС та гасіння пожежі. 

 3.1.4. Вимагати під час гасіння пожежі:  

 - від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або 

проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають 

персоналу МПО виконувати поставлені завдання; 

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

правил, запроваджених установленими заходами безпеки. 

 3.1.5. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж 

документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис. 

 3.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 

органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. 
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 3.1.7. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та 

інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для 

рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і 

спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території. 

 3.2. До обов’язків МПО належать: 

 3.2.1. Організація функціонування МПО у режимі постійної готовності до 

виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних 

робіт в умовах НС або загрози її виникнення. 

 3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших 

невідкладних робіт. 

 3.2.3. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня 

обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної 

безпеки. 

 3.2.4. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної 

кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних 

технічних засобів, якими оснащується МПО (у разі наявності таких засобів та 

проходження відповідної підготовки персоналом). 

 3.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу 

МПО для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 

виникнення пожеж та НС. 

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

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

ІV. СТРУКТУРА МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ                                                        

4.1. Склад МПО визначається штатним розписом, який затверджує Голова Гірської 

сільської ради. Черговий екіпаж складається з 2 працівників: водій автотранспортних 

засобів і пожежник. 

4.2 На роботу в МПО приймаються чоловіки віком від 20 до 55 років: 

-   які за станом здоров’я можуть виконувати покладені на них завдання (медична 

довідка); 

-   які пройшли тести з психологічної підготовки; 

-  які пройшли навчання Навчальному-методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Київської області та мають відповідне посвідчення; 

-  які склали залік з фізичної підготовки згідно нормативів з урахуванням вікових 

груп (додаток 3); 

- які склали залік з виконання нормативів навчальних вправ для підготовки 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (МПО) № 2.1 – «Надягання 

спеціального (захисного) одягу та спорядження», № 5.1 – «Встановлення автомобіля 

на пожежний гідрант (додаток 4); 
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- пройшли умови конкурсного відбору кандидатів на відповідні посади, 

затвердженого розпорядженням голови Гірської сільської ради; 

  4.3. Атестація працівників проводиться незалежно від дати прийняття на роботу 1 

раз на рік. Місце, дату, час, умови та відповідальну особу за проведення такої атестації 

визначаються в розпорядженні голови Гірської сільської ради. Порядок проведення 

атестації затверджується окремим розпорядженням сільського голови. 

4.4. На   підставі   всебічного   аналізу  виконання  основних обов'язків,  складності 

виконуваної роботи та її результативності, знання службових обов'язків, комісія 

приймає одне з таких рішень: 

  -  відповідає займаній посаді;  

  - відповідає займаній  посаді  за  умови виконання рекомендацій щодо 

підвищення кваліфікації з певного фахового  напряму,  набуття певних навичок роботи 

тощо;  

 -  не відповідає займаній посаді.  

 4.5.   Атестованими вважаються працівники,  визнані комісією такими, що 

відповідають займаній посаді, або відповідають займаній посаді за певних умов та 

успішного повторного атестування. 

4.6. У разі  прийняття  рішення  про  невідповідність   працівника займаній посаді 

комісія рекомендує керівникові перевести цього працівника за  його  згодою  на  іншу  

посаду,  що відповідає  його  професійному  рівню,  або  звільнити із займаної  

посади. 

  

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ  

      5.1. Працівники МПО несуть відповідальність за неналежне виконання,  

покладених на них даним положенням, повноважень у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України.  

        5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники МПО 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Припинення діяльності МПО (ліквідація, реорганізація) здійснюється у 

встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.  

         6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 6.3. Організація та порядок гасіння пожежі, обов’язки і права осіб, які 

виконують завдання щодо гасіння пожежі, встановлені Статутом дій у 

надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту під час гасіння пожеж, затвердженим наказом МВС України від 

26.04.2018 № 340 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2018                   

№ 801/32253. 



6 
 

 6.4. Контроль за діяльністю МПО здійснюють місцеві органи влади та органи 

місцевого самоврядування, які її утворили, а також територіальні органи ДСНС. 

 

ПОГОДЖЕНО : 

 

____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

НОРМАТИВИ 

для визначення фізичної підготовленості громадян України - кандидатів 

для роботи в Муніципальній варті Гірської сільської територіальної 

громади 
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Категорії Оцінка Вправи 

підтягування 

на 

перекладині 
(рази) 

комплексна 

силова 

вправа 
(рази) 

біг на 100 

м 
(с) 

човниковий біг 

10 х 10 м 
(с) 

біг на 1 км 
(хв., с) 

біг на 3 км 
(хв., с) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чоловіки 
1,2 вікової групи 

до 30 років 

5 
4 
3 

9 
8 
7 
 

 

40 
36 
32 

15,0 
15,4 
16,2 

28,5 
29,5 
30,5 

3,55 
4,05 
4,30 

13,20 
13,40 
14,30 

Чоловіки 
3 вікової групи 

до 35 років 

5 
4 
3 

8 
7 
6 

38 
34 
30 

15,2 
15,6 
16,4 

29,0 
30,0 
31,0 

4,05 
4,15 
4,40 

13,40 
14,00 
14,50 

Чоловіки 
4 вікової групи 

до 40 років 

5 
4 
3 

7 
6 
5 

36 
32 
28 

15,4 
15,8 
16,6 

29,5 
30,5 
31,5 

4,15 
4,25 
4,50 

13,50 
14,10 
15,10 

Чоловіки 
5 вікової групи 

до 45 років 

5 
4 
3 

6 
5 
4 

34 
30 
26 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4,30 
4,40 
5,10 

- 
- 
- 

Чоловіки 
6 вікової групи 

до 50 років 

5 
4 
3 

5 
4 
3 

32 
28 
24 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,00 
5,30 
6,10 

- 
- 
- 

Чоловіки 
7 вікової групи 

до 55 років 

5 
4 
3 

- 
- 
- 

28 
24 
20 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,20 
5,50 
6,30 

- 
- 
- 

Чоловіки 
8вікової групи 

до 60 років 

5 
4 
3 

- 
- 
- 

26 
22 
18 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,40 
6,10 
6,50 

- 
- 
- 

       

 

 

 

 

№ 

вправи 
Назва вправи Одиниця виміру Вікові групи військовослужбовців 

4, 5 6, 7 

оцінки оцінки 
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5 4 3 5 4 3 

1 Згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи 
рази 21 19 17 19 17 15 

 

ПРИМІТКА:  

Залік включатиме підтягування на перекладині, біг на 100 метрів і на 3 

кілометри — для вікових груп до 40 років.  

Для груп 40-49 років біг на 100 метрів уже не перевірятиметься, буде біг на 1 

кілометр, дві силові вправи (підтягування, комплексно-силова вправа ). 

Для груп 45-49 років підтягування може бути замінене на згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи. 

. 

Вікові групи: 

 перша — до 25 років; 

 друга — 25-29 років; 

 третя — 30-34 років; 

 четверта — 35-39 років; 

 п'ята — 40-44 років; 

 шоста — 45-49 років; 

 сьома — 50-54 років; 

 восьма — 55-59 років. 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

Нормативи 

 виконання навчальних вправ для підготовки особового складу 

 пожежно-рятувальних підрозділів ( МПО ) 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14?find=1&text=%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96#w1_6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14?find=1&text=%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14?find=1&text=%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96#w3_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14?find=1&text=%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96#w4_4
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2.1 Надягання спеціального 

(захисного) одягу та 

спорядження 

літній період Спеціальний одяг та спорядження 

складені на стелажі будь-яким 

способом. Рукавиці закріплені на 

карабін. Пожежні-рятувальники 

(пожежний-рятувальник) знаходяться в 

одному метрі від стелажа обличчям до 

нього. У зимовий час підкасник 

укладається біля каски, до захисного 

одягу прикріплена підкладка (в 

брезентовий одяг вкладена зимова 
куртка). 
Початок: подано 

команду "Спеціальний одяг 

надягнути". 
Закінчення: спеціальний одяг та 

спорядження надягнуті, куртка 

застібнута на всі ґудзики (гачки), пояс 

застібнутий, кінець його заправлений в 

пряжку. Підборідний ремінь каски 

закріплений 

пожежний- 
рятувальник 

 

 

24 с 27 

с 

 

відділення 26 с 29 с 32 

с 

зимовий період  

пожежний- 
рятувальник 

26 с 29 с 
 

 

32 

с 

 

відділення 31 с 34 с 37 

с 

5.1 Встановлення автомобіля на 

пожежний гідрант 
пожежний-

рятувальник, 

водій 

літній період 

 

Автомобіль знаходиться на відстані 3 

метрів від пожежного гідранта до 

всмоктувального патрубка насоса. 

Пожежний-рятувальник у спеціальному 
одязі та водій стоять на відстані 1 м від 

автомобіля спиною до відсіку, в якому 

розміщена пожежна колонка. Пожежно-

технічне обладнання закріплене на 

штатних місцях, двері відсіків зачинені, 

кришка колодязя гідранта знята, кришка 

стояка гідранта відкрита. 
Початок: подано команду "Автомобіль 

на пожежний гідрант встановити". 
Закінчення: колонка повністю накручена 

на стояк пожежного гідранта, напірно-
всмоктувальний і напірний рукава 

приєднані до пожежної колонки та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/42/p452026n38.emf
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автомобіля. 
Примітки: 
1. Під час виконання вправи на автомобілі 

з переднім розміщенням всмоктувального 

патрубка до нормативного часу додається 

10 с, із середнім розміщенням - 3 с. 
2. У дужках вказаний час із забором води, 
який фіксується в момент появи води із 

напірного патрубка насоса 
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Лист про ознайомлення працівників  
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 з Положенням 

 про місцеву пожежну охорону 

виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, затвердженого рішенням  

від ____________________  №_____________  

 

№ 
Прізвище, імя, по батькові 

Посада Дата  Підпис 

 
 

 
 

 
 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    


	Лист про ознайомлення працівників
	з Положенням
	про місцеву пожежну охорону
	виконавчого комітету Гірської сільської ради
	Бориспільського району Київської області, затвердженого рішенням
	від ____________________  №_____________

