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Відділ освіти  

Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад 

«Івано-Франківська ЗОШ I – III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 
81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, тел. (0259)3 – 35 – 72 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

про добровільну пожежну дружину 
 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

_____________                                                       наказом опорного закладу №_____ від 

27.08.2020 

 

Начальник Яворівського РВ ГУ ДСНС України 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Добровільна пожежна дружина (далі — ДПД) є підрозділом, що утворюється на 

підприємстві, в установі та організації за рішенням керівника. 

1.2. ДПД у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим 

Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, наказами і розпорядженнями МНС, керівника підприємства (установи та організації), 

де утворена така ДПД. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДПД  
 

- забезпечення пожежної безпеки; 

- запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них; 

- гасіння пожеж; 

- рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних 

ситуацій. 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДПД 

 

ДПД відповідно до покладених на неї завдань може: 

- проводити заходи із запобігання виникненню пожеж; 
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- здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи 
для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, 

відомчої та місцевої пожежної охорони; 

- проводити заходи для постійного підтримання своєї готовності; 

- інформувати територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог 

щодо пожежної безпеки; 

- проводити серед працівників закладу освіти та громадян роботу з дотримання правил 

пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу 

добровільної пожежної охорони; 

- вносити керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх 

утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки; 

- брати участь у проведенні: 

 оглядів-конкурсів протипожежного стану; 

 разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними 

організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників; 

 разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів; 

- здійснювати інші функції, передбачені актами законодавства; 

- складати Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами 

пожежної дружини (команди) в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини 

другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

IV. КЕРІВНИЦТВО ДПД 

 

1.4.Пожежну дружину (команду) очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта 

господарювання за пропозицією загальних зборів членів дружини (команди). 

 

2.4.Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, які призначаються на посаду і 

звільняються з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта 

господарювання за поданням начальника дружини (команди), погодженим із загальними 

зборами членів дружини (команди). 

3.4У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов’язки виконує один 

із заступників начальника. 

4.4.Начальник пожежної дружини (команди) здійснює керівництво її діяльністю та несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. 

 

V. ЧЛЕНСТВО В ДПД 

1.5.Членом пожежної дружини (команди) на добровільних засадах може бути особа, яка 

досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати 

покладені на неї обов’язки. 

2.5.Залучати членів пожежної дружини (команди) та використовувати закріплену за нею 

пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДПД 

6.1.Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони 

здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а 

також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, 

прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
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компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

6.2.Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в 

установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, 

членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної 

дружини (команди), підлягають обліку та використанню згідно із законодавством. 

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.Члени пожежної дружини (команди) підлягають обов’язковому особистому страхуванню 

відповідно до Закону України “Про страхування”. 

7.2.Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини (команди) 

встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту 

України. 

7.3.Контроль за діяльністю пожежної дружини (команди) здійснює відповідний орган 

місцевого самоврядування, керівник суб’єкта господарювання та територіальний орган 

ДСНС. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n1454
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n1454
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n1454

