
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №974-13/2021 

с. Пасічна 

 

Про утворення добровільних 

пожежних дружин в населених 

пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до ст. 63 Кодексу цивільного захисту України, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564 «Про затвердження 

порядку функціонування добровільної пожежної охорони», Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Утворити добровільні пожежні дружини в населених пунктах Пасічна, 

Битків, Пнів та Зелена Пасічнянської територіальної громади згідно додатків 1-

4. 

2. Затвердити Положення про добровільні пожежні дружини Пасічнянської 

сільської ради згідно додатку 5. 

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника сільського 

голови Т. Юрчила. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту 

прав людини, законності та правопорядку (І. Гультай). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 974-13/2021 «Про утворення 

добровільних пожежних дружин в 

населених пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської територіальної 

громади» 

 

Склад 

добровільної пожежної дружини села Пасічна 

 

Юрчило 

Тарас Миронович 

заступник сільського голови – начальник   

Михайлюк 

Василь Васильович 

головний спеціаліст відділу мобілізаційної та 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами сільської ради – 

заступник начальника 

Члени пожежної дружини 

Грабівчук 

Василь Володимирович 
житель с.Пасічна 

Сугай 

Степан Іванович 
житель с.Пасічна 

Космірак 

Євген Олексійович 
житель с.Пасічна 

Лесюк 

Іван Васильович 
житель с.Пасічна 

Кияшко 

Микола Петрович 
житель с.Пасічна 

 

 

 
 

Начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії  

з правоохоронними органами                                                   Ярослав ЗВАРИЧ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 974-13/2021 «Про утворення 

добровільних пожежних дружин в 

населених пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської територіальної 

громади» 

 

Склад 

добровільної пожежної дружини селища Битків 

 

Юрчилюк 

Олег Васильович 

староста Битківського старостинського округу – 

начальник  

Ломпас 

Катерина Петрівна 

Битківського старостинського округу – 

заступник начальника 

Члени пожежної дружини 

Андрусяк 

Дмитро Романович 
житель смт. Битків 

Бойков 

Віктор Романович 
житель смт. Битків 

Неровний 

Роман Вікторович 
житель смт. Битків 

Томашик 

Василь Романович 
житель смт. Битків 

 

 

 
 

Начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії  

з правоохоронними органами                                                   Ярослав ЗВАРИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 3 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 974-13/2021 «Про утворення 

добровільних пожежних дружин в 

населених пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської територіальної 

громади» 

 

Склад 

добровільної пожежної дружини села Пнів 

 

Гладиш 
Василь Миколайович 

староста Пнівського старостинського – 

начальник  

Зварич 
Ярослав Ярославович 

начальник відділу мобілізаційної та оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами сільської ради – 

заступник начальника 

Члени пожежної дружини 

Димид 
Михайло Васильович 

житель с. Пнів 

Зеленчук 

Віктор Михайлович 
житель с. Пнів 

Андріїв 
Ярослав Богданович 

житель с. Пнів 

Савчук 
Михайло Михайлович 

житель с. Пнів 

Івасюк 
Іван Миколайович 

житель с. Пнів 

Волянський 
Андрій Володимирович 

житель с. Пнів 

 

 

 

Начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії  

з правоохоронними органами                                                   Ярослав ЗВАРИЧ 

 

 

 

 
 



Додаток 4 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 974-13/2021 «Про утворення 

добровільних пожежних дружин в 

населених пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської територіальної 

громади» 

 

Склад 

добровільної пожежної дружини села Зелена 

 

Осташук 
Василь Михайлович 

староста Зеленського старостинського округу – 

начальник  

Онуфрак 

Дмитро Миколайович 

директор КП «Лісовик» – 

заступник начальника 

Члени пожежної дружини 

Осьодло 
Юрій Михайлович 

житель с. Зелена 

Грабівчук 
Іван Іванович 

житель с. Зелена 

Косюк 
Володимир Михайлович 

житель с. Зелена 

Лопатчук 

Григорій Іванович 
житель с. Зелена 

Кузюк 

Микола Степанович 
житель с. Зелена 

 

 

 

Начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії  

з правоохоронними органами                                                   Ярослав ЗВАРИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток 5 

до рішення сільської ради від 17.12.2021  

№ 974-13/2021 «Про утворення 

добровільних пожежних дружин в 

населених пунктах Пасічна, Битків, Пнів 

та Зелена Пасічнянської територіальної 

громади» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про добровільну пожежну дружину Пасічнянської сільської ради 

 

I. Загальні положення 

1.1. Добровільну пожежну охорону (далі - ДПО) на території 

Пасічнянської сільської ради здійснюють добровільні пожежні дружини (далі - 

ДПД) Пасічнянської територіальної громади, а саме в с. Пасічна, місце 

знаходження ДПД: с. Пасічна, вул. Софії Галечко, 127 Надвірнянського району, 

Івано-Франківської області, в смт. Битків, місцезнаходження ДПД: смт. Битків, 

вул. Шевченка, 344, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, в с. 

Пнів, місце знаходження ДПД: с. Пнів, вул. Січових Стрільців, 69, 

Надвірнянського району, Івано-Франківської області в Зелена, місце 

знаходження ДПД: с. Зелена, присілок Хрипелів, 1, Надвірнянського району, 

Івано-Франківської області. Засновником ДПД є Пасічнянська сільська рада.  

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, а також рішеннями 

Пасічнянської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

Пасічнянської сільського голови. 

1.3. ДПД для забезпечення добровільної пожежної охорони 

утворюється з числа громадян, які постійно проживають у населених пунктах 

Пасічнянської  територіальної громади, а також з числа працівників 

підприємств, установ та організацій, які розташовані на території населених 

пунктів Пасічнянської  територіальної громади.  

1.4. Відповідно до Порядку функціонування добровільної пожежної 

охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2013 року № 564, в населених пунктах Пасічнянської територіальної громади 

утворюються добровільні пожежні дружини ІІ категорії. 

1.5. Кількість членів ДПД затверджує сільська рада за пропозицією 

сільського голови відповідно до покладених на ДПД завдань.  

1.6. ДПД виконує покладені на неї завдання в межах, визначених згідно 

з рішенням Пасічнянської сільської ради. 

1.7. ДПД під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, 

спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також 



підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, 

розташованими на території Пасічнянської громади. 

1.8. Контроль за діяльністю ДПД здійснюють виконавчий комітет 

Пасічнянської сільської ради. 

ІІ. Основні завдання та функції 

2.1. Основними завданнями ДПД є забезпечення пожежної безпеки, 

запобігання виникненню пожеж та випадків загибелі і травмування людей на 

них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації 

наслідків інших надзвичайних ситуацій.  

2.2. ДПД відповідно до покладених на неї завдань:  

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;  

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки в населених пунктах 

Пасічнянської сільської ради;  

3) надає допомогу під час гасіння пожеж, евакуації людей та 

матеріальних цінностей; 

4) інформує Надвірнянське районне Управління ГУ ДСНС України у 

Івано-Франківській області про факти виникнення пожеж і порушення вимог 

пожежної безпеки; 

5) вживає заходів для широкого інформування громадськості про 

причини виникнення пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення 

пожежі;  

6) проводить роботу, спрямовану на формування у громадян 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 ДПД;  

7) вносить Пасічнянській сільській раді пропозиції щодо забезпечення 

пожежної безпеки;  

8) бере участь у проведенні перевірок джерел протипожежного 

водопостачання, розташованих на території сільської ради; 

9) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.  

2.3. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки 

складаються членами ДПД в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 

частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

ІІІ. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами ДПД 

3.1. Членом ДПД 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. 

3.2. Особи, які виявили бажання стати членами ДПД, подають на ім'я 

начальника ДПД письмову заяву.  

3.3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПД, подальші зміни 

її складу тощо здійснюються Пасічнянською сільською радою.  

3.4. Підставою для виключення з членів ДПК є:  

заява про виключення за власним бажанням;  

порушення правил пожежної безпеки;  



невиконання своїх обов'язків;  

стан здоров'я, що не дозволяє брати участь у діяльності ДПД.  

3.5. Особи, прийняті в члени ДПД, реєструються в Реєстрі членів ДПД, 

який ведеться начальником ДПД.  

3.6. Члену ДПД видається довідка про занесення його до Реєстру для 

пред'явлення на постійному місці роботи або навчання.  

3.7. При виключенні особи з числа членів ДПД до Реєстру вноситься 

позначка "Вибув" та направляється інформація про вибуття за постійним 

місцем роботи або навчання.  

ІV. Права і обов'язки  членів ДПД 

4.1. Члени ДПК мають право:  

4.1.1. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на 

винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення 

(стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в 

триденний термін передавати їх на розгляд до Надвірнянського районного 

Управління ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області; 

4.1.2. При надані допомоги під час гасіння пожежі вимагати: 

від державних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання 

вогнегасних речовин, техніки, паливно-мастильних матеріалів, обладнання, 

засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, 

приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі; 

від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі 

або проведення аварійно-рятувальних робіт, припинення дій, що 

перешкоджають членам ДПД виконувати поставлені завдання; 

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання 

правил, запроваджених установленими заходами безпеки; 

4.1.3 Проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації 

наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і 

звукозапис; 

4.1.4. Користуватися відповідними інформаційними базами даних 

державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого 

самоврядування; 

4.1.5. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт 

та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для 

рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і 

спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території; 

4.1.6. Брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за 

можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на 

території сільської ради.  

4.2. Члени ДПД зобов'язані:  

здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;  

у разі проведення заходів із запобігання пожежам та виявлення при цьому 

порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що можуть 

призвести до виникнення пожежі, перешкоджати її гасінню або евакуації 



людей, інформувати про це Пасічнянську сільську раду і Надвірнянське 

районне Управління ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області;  

мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених 

обов'язків у складі ДПД;  

знати розміщення джерел протипожежного водопостачання в населених 

пунктах, систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, 

первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила 

застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;  

знати способи оповіщення населення про пожежу;  

проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з метою недопущення 

виникнення пожеж та загибелі людей на них;  

дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо 

ставитися до майна ДПД;  

викликати підрозділи ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області при 

виникненні пожежі;  

виконувати розпорядження начальника ДПД та його заступників;  

виконувати інші покладені на них обов'язки.  

V. Керівництво ДПД 

5.1. ДПД очолює начальник і яким є староста відповідного населеного 

пункту, а в с. Пасічна заступник сільського голови. 

5.2. Начальник ДПД має заступника, який призначається з членів ДПД. 

5.3. У разі відсутності начальника ДПД його обов'язки виконує 

заступник начальника. 

5.4. Начальник ДПД здійснює керівництво її діяльністю та несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. 

5.5. Начальник ДПД зобов'язаний:  

організовувати надання допомоги під час гасіння пожеж, рятуванню людей 

і майна до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту;  

вживати профілактичних заходів із запобігання виникненню пожеж;  

інформувати Пасічнянську сільську раду у разі виявлення порушень 

правил пожежної безпеки;  

вести Реєстр членів ДПД;  

виконувати інші обов'язки, покладені на нього Пасічнянською сільською 

радою.  

VI. Матеріально-технічне забезпечення, соціальний захист та 

заохочення членів ДПД 

6.1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення ДПО здійснюється 

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

також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської 

діяльності, прибутку від майна ДПО, дивідендів, надходжень від страхових 

компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

6.2. Члени ДПД підлягають обов’язковому особистому страхуванню 

відповідно до Закону України "Про страхування" та Положення про порядок і 



умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої 

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року 

№ 232. 

6.3. Членам ДПД, які відповідно до своїх обов'язків долучаються до 

гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається 

медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним 

законодавством. 

6.4. Пасічнянською сільською радою у межах законодавства можуть 

встановлюватись інші пільги, заохочення та соціальні гарантії членам ДПД. 

 

 

 

Начальник відділу 

мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії  

з правоохоронними органами                                                   Ярослав ЗВАРИЧ 

 


