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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

  Командир ланки охорони громадського порядку.
Командир ланки охорони громадського порядку призначається із осіб

(назва структурного підрозділу) наказом Командира підприємства (установи,
організації) для забезпечення підготовки особового складу ланки, організації
його дій і для управління ланкою при виконанні поставлених завдань.

Командир ланки  є безпосереднім начальником для особового складу
ланки  і  має  право  віддавати  йому  накази  та  розпорядження  з  питань
цивільному  захисту.  Він  підпорядковується  Командиру  підприємства
(установи,  організації),  начальнику  спеціалізованої  служби  громадського
порядку  цивільного  захисту, а  у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації  -
керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Командир  ланки  відповідає  за  підготовку  особового  складу,
підтримання постійної готовності ланки до дій за призначенням, своєчасне
виконання  завдань,  за  збереження  табельного  майна  під  час  виконання
функціональних обов’язків. 

Обов’язки командира ланки охорони громадського порядку

1. В режимі повсякденного функціонування.
Знати завдання, структуру та можливості  ланки охорони громадського

порядку. 
Знати порядок оповіщення особового складу ланки, вміти приводити її

в готовність до дій.
Приймати  безпосередню  участь  в  комплектуванні  ланки  особовим

складом, технікою та табельним майном.
Визначати першочергові завдання та напрями діяльності ланки
Знати моральні та ділові якості працівників, які входять у склад ланки.
Постійно  підвищувати  свій професійний  рівень  та  рівень  знань  з

питань цивільного захисту особовим складом ланки. 
Організовувати  та  проводити  підготовку  працівників,  які  входять  до

складу ланки за програмою загальної та спеціальної підготовки.
Проводити  спеціальні  об’єктові  тренування ланки у відповідності  до

вимог нормативно-правових актів.
Періодично  проводити  перевірку  стану  табельного  майна  ланки,

здійснювати контроль за правильним його утриманням та використанням.
Аналізувати та узагальнювати результати діяльності ланки.



2.    В  режимі  підвищеної  готовності  та  режимі  надзвичайної
ситуації.

Організувати  оповіщення  та  збір  особового  складу  ланки,  своєчасно
привести її в готовність до дій.

Зібрати  підлеглих  у  встановленому  місці  збору, перевірити  прибуття
особового складу ланки, вжити заходи щодо виклику тих, хто не прибув.

Отримати завдання від старшого начальника і усвідомити його довести
завдання до особового складу ланки.

Організувати отримання особовим складом засобів захисту, табельного
майна і техніки, підготовку їх до роботи.

Перевірити  готовність  ланки до  виконання  завдань  за  призначенням,
провести  інструктаж  щодо  заходів  безпеки,  доповісти  начальнику  про
готовність ланки до виконання завдань.

Знати  місце  розташування  і  номери  телефонів  чергових  підрозділів
поліції, що знаходиться найближче до підприємства; 

Забезпечувати  охорону  громадського  порядку  на  території
підприємства, збереження власності об’єкту і майна працівників. 

Рішуче та енергійно реагувати на всі випадки порушення правопорядку.
Організовувати  роботу  ланки  по  регулюванню  руху  на  маршрутах

евакуації, охороні зон надзвичайних ситуацій з метою обмеження доступу до
них посторонніх осіб.

Вживати  заходи  щодо  захисту  особового  складу  ланки  від  факторів
ураження надзвичайних ситуацій.

Постійно знати оперативну обстановку і доводити її до підлеглих.
Дотримуватись  правил  техніки  безпеки  під  час  виконання  робіт

особовим складом ланки.
Своєчасно  проводити  зміну  особового  складу  ланки  при  виконанні

робіт в зоні ураження.
Надавати домедичну  допомогу  постраждалим.
Організувати проведення санітарної обробки особового складу ланки і

знезараження техніки, майна.

Обов’язки особового складу ланки охорони громадського порядку.

1. В режимі повсякденного функціонування.
Знати організаційну структуру ланки та свої функціональні обов’язки.
Знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти діяти по них.
Оволодівати знаннями з питань цивільного захисту у відповідності  з

програмою загальної та спеціальної підготовки.
Підвищувати  свої  практичні  навики  відповідно  до  своїх

функціональних обов’язків.
Знати правила користування засобами індивідуального захисту.
Оволодівати  практичними навиками  з  надання  домедичної  допомоги

постраждалим.
2.  В  режимі  підвищеної  готовності  та  режимі  надзвичайної

ситуації.



Виконувати команди та розпорядження свого командира та Командира
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Чітко  діяти  за  сигналами  оповіщення,  практично  виконувати  заходи
згідно із планом реагування на надзвичайні ситуації.

Забезпечувати  підтримку  громадського  порядку,  збереження  майна
підприємства  під  час  реагування  на  надзвичайні  ситуації  та  ліквідації  їх
наслідків.

Надавати домедичну допомогу постраждалим у невідкладних станах.
Проводити  санітарну  обробку,  спеціальну  обробку  техніки  та

табельного майна.
Доповідати командиру ланки про виконану роботу.
Знати і дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні робіт.

2.1. Охоронець (постовий):
- знати місце поста, час заступлення на чергування та час зміни, свої

обов’язки на посту; 
-  при заступленні  на  чергування  прийняти  матеріальні  цінності,  при

необхідності перевірити зовнішнім оглядом об’єкт, який охороняється; 
-  затримувати  осіб,  які  порушують  пропускний  режим  та  негайно

доповідати про затриманих командиру ланки або на найближчий пост поліції;
- при порушенні громадського порядку поблизу поста доповідати про

це командиру ланки та вживати заходи щодо відновлення правопорядку; 

2.2. Патрульний: 
- знати маршрут патрулювання, його найбільш відповідальні ділянки; 
-  спостерігати  за  дотриманням  встановлених  обмежень  і  правил

поведінки; 
-  робити  зауваження  порушникам  правопорядку,  при  необхідності,

затримувати їх та доправляти до найближчого поста поліції;       
-  сприяти  керівництву  підприємства  у  підтриманні  встановленого

режиму роботи та порядку; 

2.3. Регулювальник:
-  вказувати  найбільш  зручні  та  безпечні  маршрути  руху  до  місць

проведення АРІНР; 
-  направляти  потоки  людей  при  русі  до  захисних  споруд  або  при

екстреній евакуації із будівель; 
 - забезпечувати безперешкодний рух транспорту з постраждалими до

лікувальних закладів; 
 - виконувати інші обов’язки, які доводяться командиром ланки. 
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