
 

 

 

Затведжено  
рішенням виконкому №22  від 
26.04.2021 року  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про добровільну пожежну дружину  

 

 

Положення  про добровільну пожежну дружину (далі – Положення) розроблено згідно з Кодексом 
цивільного захисту України, Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564. 

 

1. Добровільна пожежна дружина є підрозділом, який діє на добровільних засадах.  

2. Пожежна дружина у своїй діяльності керується відповідними рішеннями сільської ради, 
виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови, які приймаються згідно конституційних вимог 
та чинних законодавчих актів України. 

3. Основними завданнями пожежної дружини є організація робіт із запобігання виникненню пожеж 
та організація гасіння, в тому числі до приїзду пожежних команд ОТГ та інших. 

4. Пожежна дружина відповідно до покладеного на неї завдання: 

4.1. Проводить заходи із запобігання виникненню пожеж в населених пунктах ОТГ, координуючи дану 
роботу із старостами та місцевою пожежною командою. 

4.2. Контролює дотримання вимог пожежної безпеки, бере разом з місцевою пожежною командою 
участь в проведенні перевірки протипожежного стану об’єктів на території ОТГ. 

4.3. Здійснює організацію гасіння пожеж до приїзду пожежних команд, проводить евакуацію людей 
та матеріальних цінностей, вживає заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, 
зокрема разом з відомчою та місцевою пожежною командою. 

4.4. Вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до виконання покладених на неї 
функцій. 

4.5. Інформує місцеву команду про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки, 
пожежонебезпечних ситуацій. 

4.6. Вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини виникнення пожеж та їх 
небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі на території населених пунктів ОТГ. 

 

 

 

4.7. Проводить роботу, спрямовану на формування у населення свідомого ставлення до необхідності 
дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної співпраці у заходах із 
запобігання виникненню пожеж, здійснення відбору серед них осіб, що виявляють бажання 
стати членами пожежної дружини (команди).  

4.8. Вносить до виконавчого комітету та місцевої пожежної команди пропозиції з питань забезпечення 
пожежної безпеки. 

4.9. Бере участь: 

4.9.1.  у проведенні конкурсів і громадських оглядів протипожежного стану об’єктів; 

4.9.2.  разом з місцевою командою, відділом освіти, молодіжними організаціями у заходах з 
утворення та організації роботи дружин юних пожежників. 

4.10. Виконує роботи, пов’язані із запобіганням виникненню пожеж. 

4.11. Здійснює інші функції, передбачені актами законодавства. 



5. Відповідно до рівня та режиму роботи добровільна пожежна дружина утворена у вигляді 
добровольців, забезпечених первинними засобами пожежогасіння. 

6. Голова дружини здійснює керівництво пожежною дружиною та несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на неї функцій.  

7. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа з числа жителів населених 
пунктів , що входять до складу громади , яка досягла 18-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом 
здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки. 

8. Залучати членів пожежної дружини та використовувати закріплені за нею протипожежні засоби 
до виконання завдань, не передбачених пунктом 3 цього Положення, забороняється. 

9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежної дружини здійснюється в 
межах кошторису призначеного на організацію роботи пожежної команди. 

10. Контроль за діяльністю пожежної дружини здійснює сільський голова, голова дружини, а у 
окремих випадках – старости сіл або члени  виконавчого комітету сільської ради. 

 

 

Секретар виконкому                                         Марія Ситник 

 

 

 

 

 


