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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛЕННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

  Командир відділення пожежогасіння.
Командир  відділення  пожежогасіння призначається  із  осіб  (назва

структурного  підрозділу)  наказом  керівника  підприємства  (установи,
організації)  для  забезпечення  підготовки  особового  складу  відділення,
організації його дій і для управління відділенням при виконанні поставлених
завдань.

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

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

Обов’язки командира відділення пожежогасіння

1. В режимі повсякденного функціонування.
Знати завдання, структуру та можливості відділення пожежогасіння. 
Знати  порядок  оповіщення  особового  складу  відділення,  вміти

приводити її в готовність до дій.
Приймати безпосередню участь в комплектуванні відділення особовим

складом, технікою та табельним майном.
Визначати першочергові завдання та напрями діяльності відділення
Знати  моральні  та  ділові  якості  працівників,  які  входять  у  склад

відділення.
Постійно  підвищувати  свій професійний  рівень  та  рівень  знань  з

питань цивільного захисту особовим складом відділення
Знати порядок застосування засобів пожежогасіння при різних класах

пожеж.
Знати розміщення вододжерел на об’єкті.
Організовувати  та  проводити  підготовку  працівників,  які  входять  до

складу відділення за програмою загальної та спеціальної підготовки.



Проводити спеціальні об’єктові тренування відділення у відповідності
до вимог нормативно-правових актів.

Періодично проводити  перевірку стану табельного майна  відділення,
здійснювати контроль за правильним його утриманням та використанням.

Аналізувати та узагальнювати результати діяльності відділення.

2.    В  режимі  підвищеної  готовності  та  режимі  надзвичайної
ситуації.

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

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

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

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

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

Організувати пожежну розвідку.
Підтримувати із працюючими на пожежі постійний зв’язок.
Вживати заходи щодо захисту особового складу відділення від факторів

ураження надзвичайних ситуацій.
Оцінити обстановку під час пожежі (стан елементів, що її складають),

приймаючи  до  уваги  конструктивні  особливості  об’єкту,  який  горить,
наявність на ньому людей, а також умови, що ускладнюють гасіння пожежі
або сприяють подальшому її розвитку.

Організовувати  і  підтримувати  необхідну  для  виконання  завдання
взаємодію працюючих.

Постійно  здійснювати  заходи,  що  виключали  б  можливість  загибелі
людей або ускладнення обстановки.

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

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

робіт в зоні ураження.
Надавати домедичну  допомогу  постраждалим.
Організувати  проведення  санітарної  обробку  особового  складу

відділення і знезараження техніки, майна.



Обов’язки особового складу відділення пожежогасіння.

1. В режимі повсякденного функціонування.
Знати  організаційну  структуру  відділення  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.
Вміти  користуватись  засобами  гасіння  пожежі  та  засобами

індивідуального захисту.
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 керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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

Забезпечувати  підтримку  сталого  зв’язку  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 відділення про виконану роботу.
Знати і дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні робіт.

При гасінні пожеж:
знати свою задачу, а також задачу відділення;
виконувати команди та накази командирів та начальників безперечно,

чітко та в строк;
не залишати своєї  позиції без дозволу командира, крім явної загрози

життю;
підтримувати зв’язок з командиром та пожежними свого відділення;
проявляти ініціативу та винахідливість при виконані задачі;
попереджувати людей та приймати міри до рятування якщо виявлена

небезпека для їх життя, при цьому доповісти командиру відділення;
надавати домедичну допомогу потерпілим;
слідкувати  за  справністю  пожежно-технічного  обладнання  та

спорядження, бережно відноситися до нього;
дотримуватися правил техніки безпеки;
перевіряти наявність закріпленого пожежно-технічного обладнання по

закінченню робіт, результати доповідати командиру відділення.



При рятуванні людей:
мати  при  собі  пожежно-технічне  обладнання,  яке  необхідно  для

вказаного командиром способу рятування;
сповістити  врятованих  при  вході  до  приміщення  для  надання  їм

допомоги; 
вибрати коротший шлях та найбільш безпечний спосіб рятування, якщо

вони не вказані командиром;
проходити з урятованим через зону підвищених температур та щільного

задимлення  тільки  в  крайніх  випадках,  застосувавши  міри  до  захисту
урятованого від дії вогню та диму.

При евакуації матеріальних цінностей:
дотримувати вказану командиром послідовність евакуації;
бережно  відноситись  до  евакуйованих  матеріальних  цінностей  та

приймати міри до їх зберігання;
не захаращувати шляхи евакуації.

При роботі з стволом:
підійти  як  можна  ближче  до  місця  горіння,  створюючи  при  цьому

необхідний запас рукавної лінії;
просуватися  в  перед  з  стволом,  направляючи  струм  в  місце,  яке

найбільш інтенсивно горить, на видимі палаючі конструкції та предмети, а не
по диму;

направляти  струм  води  назустріч  розповсюдженню  вогню  в  першу
чергу на ті  частини конструкції,  у  яких згорання або зміна міцності  може
викликати обрушення всієї конструкції або частини будівлі;

направляти  струм  води  зверху  вниз  при  гасінні  вертикальних
поверхонь;

перекривати  або  виводити  ствол  назовні  після  того,  як  горіння
ліквідовано;

при переміні позиції тимчасово припинити подачу води або переводити
ствол, опущеним вниз;

на висотах використовувати засоби страхування;
працювати на драбині зі стволом тільки після закріплення карабіном;
не залишати ствол без нагляду навіть після припинення подачі води;
не  притулятися та  не направляти  струм води на  електропроводи,  які

знаходяться під напругою, якщо не виконані усі вимоги техніки безпеки;
захищати резервуари з легкозаймистими та горючими рідинами, балони

з  жатими  газами,  установки  та  апарати,  охолоджуючи  поверхні,  що
нагріваються;

захищати  від  теплової  дії  будови  або  окремі  частини  будівлі,
направляючи струм води на конструкції, яким загрожує вогонь;

не направляти струм води до місць подачі піни.
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