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Додаток ____ до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від ___________ № _____ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

від ___________ № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про добровільну пожежну дружину  

в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Добровільна пожежна дружина (далі – ДПД) створюється відповідно до 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України з метою проведення заходів із запобігання виникнення пожеж та 

організації їх гасіння на території університету.  

1.2. Дане положення розроблене на підставі Порядку функціонування 

добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 липня 2013 р. № 564. 

1.3. Добровільна пожежна дружина у своїй діяльності керується Конституцією 

і законами України, а також Указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, рішеннями органів самоврядування, наказами ректора 

університету та даним положенням. 

1.4. Добровільна пожежна дружина відноситься до другої категорії, що 

забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж. 

1.5. Членом ДПД може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за 

своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ 

 

2.1. Основним завданням добровільної пожежної дружини є забезпечення 

пожежної безпеки в університеті, запобігання виникненню пожеж та нещасних 
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випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у 

ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. 

2.2. Здійснення контролю за виконанням та дотриманням установлених правил 

пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитках, а також 

на території університету.  

2.3. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників і студентів 

університету щодо дотримання правил пожежної безпеки.  

2.4. Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів 

протипожежного захисту, обладнання та інвентарю.  

2.5. У разі виникнення пожежі вживати невідкладні заходи щодо порятунку 

людей, майна та її ліквідації наявними засобами до виклику пожежно-

рятувальних підрозділів. 

 

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

ДОБРОВІЛЬНЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ 

 

3.1. Добровільна пожежна дружина створюється на добровільних засадах із 

числа працівників університету, які досягли 21-річного віку та здатні за своїми 

здібностями і станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. 

3.2. Особи, які вступають у добровільну пожежну дружину подають письмову 

заяву на ім'я ректора університету. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни 

її складу оголошуються наказом ректора університету. 

3.3. Чисельний склад ДПД визначається ректором університету з урахуванням 

пожежної небезпеки закладу. 

3.4. Виключення із членів добровільної пожежної дружини проводиться:  

3.4.1. за порушення правил пожежної безпеки; 

3.4.2. за невиконання своїх обов'язків; 

3.4.3. за власним бажанням шляхом подання про це заяви ректору 

університету; 

3.4.4. у разі звільнення з роботи. 

3.5. Порядок залучення членів добровільної пожежної дружини до чергувань, 

пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час 

установлюється ректором університету. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ТА ЧЛЕНІВ  

ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ 

 

4.1. Начальник добровільної пожежної дружини зобов’язаний:  
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4.1.1. Здіснювати контроль за дотриманням вимог правил пожежної 

безпеки, виконання заходів запропонованих приписами органів державного 

пожежного нагляду.  

4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів 

пожежогасіння, систем пожежної автоматики, водопостачання, що є в 

університеті і гуртожитках та не допускати їх використання не за 

призначенням. 

4.1.3. Вести роз’яснювальну роботу серед працівників університету та 

гуртожитків про заходи пожежної безпеки.  

4.1.4. Проводити заняття із особовим складом добровільної пожежної 

дружини і перевіряти його готовність до дії.  

4.1.5. Організовувати гасіння пожежі до прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів та евакуації персоналу і студентів із приміщення.  

4.1.6. Своєчасно інформувати керівництво університету у разі виявлення 

порушень правил пожежної безпеки.  

4.1.7. Розповсюджувати серед працівників плакати, брошури, листівки, 

правила та інструкції на протипожежну тематику.  

4.1.8. Проводити заняття з членами добровільної пожежної дружини згідно 

тематичного плану.  

4.1.9. Проводити практичні заняття з працівниками та студентами з 

евакуації під час пожежі або надзвичайної ситуації.  

4.2. Члени добровільної пожежної дружини повинні: 

4.2.1. Знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють в 

університеті. 

4.2.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння і зв'язку.  

4.2.3. Знати свої обов'язки і у разі виникнення пожежі брати активну участь 

у її ліквідації.  

4.2.4. Виконувати розпорядження начальника дружини, підвищувати свої 

пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом.  

4.2.5. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки доповідати 

начальнику добровільної пожежної дружини, а у разі його відсутності 

керівництву університету. 

 

5. УТРИМАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ 

ЗАОХОЧЕННЯ І СТРАХУВАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ 

 

5.1. Усі витрати з утримання добровільної пожежної дружини здійснюються за 

рахунок університету. 
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5.2. Членам добровільної пожежної дружини, які беруть активну участь у 

забезпеченні пожежної безпеки та у гасінні пожежі, надаються додаткові 

відпустки зі збереженням заробітної плати, тривалість яких визначається 

колективним договором.  

5.3. Члени добровільної пожежної дружини підлягають обов'язковому 

особистому страхуванню на випадок загибелі, поранення (контузії, каліцтва, 

травматизму), захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків 

аварії. 


