
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

П’ята (позачергова) сесія 

РІШЕННЯ 
від 23 квітня 2021 року                                                                смт Печеніжин 

№308-5/2021 
 

 

Про затвердження Положення про  
Печеніжинську місцеву пожежну команду  

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Кодексом цивільного захисту України, рішення Печеніжинської 
селищної ради від 16.12.2021 №13-2/2020 «Про внесення змін щодо 
найменування юридичної особи», розглянувши проект Положення про 
Печеніжинську місцеву пожежну команду Печеніжинської селищної ради, 
селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Положення про Печеніжинську місцеву пожежну команду 

Печеніжинської селищної ради (додається). 
2. Визначити місце розташування місцевої пожежної команди за 

адресою: 78274, Івано-Франківська область, Коломийський район, селище 
міського типу Печеніжин, вул.Набережна, 56 

3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевої 
пожежної охорони здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

4. Рішення Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади від 19.07.2019 №2314-40/2019 «Про затвердження Положення про 
Печеніжинську місцеву пожежну команду» вважати таким, що втратило 
чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти та постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

Печеніжинської селищної ради та начальника Печеніжинської місцевої 
пожежної команди Печеніжинської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник  
Коломийського міськрайонного 
відділу УДСНС  
в Івано-Франківській області 
__________________________ 

«____»__________2021р. 
М.П. 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії Печеніжинської 
селищної ради VІІІ скликання від 
23.04.2021 року № 308-5/2021 

 

_________________ Ігор Довірак 

«____»__________2021р. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЕЧЕНІЖИНСЬКУ МІСЦЕВУ ПОЖЕЖНУ КОМАНДУ 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Печеніжин 2021 



1. Печеніжинська місцева пожежна команда Печеніжинської селищної 
ради (далі – Печеніжинська МПК) утворюється і визначається статус 
Печеніжинською селищною радою, як структурний підрозділ Печеніжинської 
селищної ради, що утворений для виконання покладених на Печеніжинську 
МПК завдань за одним напрямом і в межах Печеніжинської селищної ради. 

2. Печеніжинська МПК підпорядкована, підзвітна і підконтрольна 

селищному голові, виконавчому комітетові. 
3. Печеніжинська МПК у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Міноборони та ДСНС, нормативно-правовими актами 
Печеніжинської селищної ради з питань, що належать до компетенції 
Печеніжинської МПК, а також цим Положенням. 

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації 
пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання Печеніжинської МПК 
керується нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність державної 
пожежної охорони. 

4. Найменування: Печеніжинська місцева пожежна команда 
Печеніжинської селищної ради. Місце знаходження: 78274, Івано-Франківська 
область, Коломийський район, селище міського типу Печеніжин, 
вул.Набережна, 56. 

5. Основним завданням Печеніжинської МПК є: гасіння пожеж, 
рятування людей та подання допомоги в ліквідації наслідків аварій,  катастроф, 
стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та 
нещасним випадкам на них. 

6. Печеніжинська МПК відповідно до покладених на неї завдань: 
6.1. Запобігає пожежам і нещасним випадкам на них, захист населення і 

території населених пунктів Печеніжинської селищної ради. 
6.2. Організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей, надає 

допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха, проводить 
рятувальні роботи. 

6.3. Забезпечення постійної готовності сил і засобів для гасіння пожеж 
та ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха. 

6.4. Проводить протипожежну пропаганду серед населення з метою 
запобігання пожежам та наслідкам від них, правил поведінки на воді, правил 
поведінки при аваріях тощо. 

6.5. Вирішення окремих завдань мобілізаційної підготовки. 
6.6. Проводить невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення. 
6.7. Бере участь у вирішенні питань організації пожежно-рятувальної 

служби. 
6.8. Проводить на договірній основі заняття із фахівцями підприємств, 

установ і організацій з правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді та 
під час ліквідації аварій і стихійного лиха. 

 

 



Організація діяльності 
7. Місце постійного розташування Печеніжинської МПК та кількість 

необхідної техніки визначаються Печеніжинською селищною радою за 
погодженням з Коломийським міськрайонним відділом УДСНС в Івано-

Франківській області. 
8. Печеніжинську МПК очолює начальник, який призначається на 

посаду і звільняється з посади селищним головою згідно вимог чинного 
законодавства за погодженням з Коломийським міськрайонним відділом 
УДСНС в Івано-Франківській області. 

9. Працівники Печеніжинської МПК мають право: 
- під час гасіння пожеж - на безперешкодний доступ до всіх житлових, 

виробничих та інших приміщень, будівель на території, а також на вжиття 
будь-яких заходів з метою рятування людей, запобігання поширенню вогню та 
ліквідації пожежі; 

- одержувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та 
власників відповідних об'єктів при виконанні робіт із гасіння пожеж та 
ліквідації аварій відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, 
вибухових та вибухопожежонебезпечних матеріалів, а також інші необхідні 
відомості; 

- за дорученням керівництва Печеніжинської селищної ради здійснювати 
у межах своєї компетенції контроль за додержанням протипожежних вимог у 
населених пунктах та на об’єктах, розташованих на території обслуговування; 

- брати участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків. 
10. Працівники Печеніжинської МПК несуть відповідальність за 

неналежне виконання своїх обов'язків згідно із законодавством. 
11. Контроль за діяльністю Печеніжинської МПК здійснюється 

Печеніжинською селищною радою, а також Коломийським міськрайонним 
відділом УДСНС в Івано-Франківській області. 

12. Діяльність Печеніжинської МПК може бути припинена за рішенням 
Печеніжинської селищної ради погодженим з Коломийським міськрайонним 
відділом УДСНС в Івано-Франківській області. 

Прийняття на роботу 

13. На роботу до Печеніжинської МПК приймаються громадяни, які 
досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми професійними якостями та 
станом здоров'я виконувати обов'язки, що покладаються на них за посадою. 

14. Усі працівники Печеніжинської МПК, на яких покладаються функції 
із запобігання та гасіння пожеж, проходять професійну підготовку. 

15. Трудові відносини працівників Печеніжинської МПК регулюються 
законодавством про працю та Колективним договором між адміністрацією та 
трудовим колективом Печеніжинської селищної ради. 

16. Працівники Печеніжинської МПК забезпечуються спеціальним 
(форменим) одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту за 
нормами, передбаченими для особового складу державної пожежної охорони. 



17. Працівники Печеніжинської МПК під час виконання покладених на 
них завдань підпорядковуються тільки безпосереднім керівникам, а при 
виконанні робіт із гасіння пожеж - керівнику гасіння пожежі. 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Печеніжинської МПК, оплата праці її працівників 

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Печеніжинської МПК здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та 
надходжень від надання платних послуг, добровільних внесків юридичних і 
фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Печеніжинська селищна рада може передавати право на здійснення 
видатків на забезпечення повноважень з утримання Печеніжинської МПК раді 
іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету 
(міжбюджетний трансферт). 

19. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників 
Печеніжинської МПК та видатки на їх утримання визначає селищним головою 
в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності 
працівників для Печеніжнинської МПК. 

20. Порядок та умови оплати праці працівників Печеніжинської МПК 
встановлюються місцевими органами виконавчої влади з урахуванням 
особливостей їх роботи, а також необхідності забезпечення готовності до 
виконання покладених на них завдань. 

21. Штатний розпис та кошторис Печеніжинської МПК затверджує 
селищний голова Печеніжинської селищної ради відповідно до Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
28 лютого 2002 року №228 та врахування ст. 126 Кодексу цивільного захисту 
України. 

Соціальний захист працівників 

22. Працівники Печеніжинської МПК підлягають обов’язковому 
особистому страхуванню понад норми, визначені Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» у порядку і розмірах, передбачених Законом України «Про 
пожежну безпеку». 

23. У разі припинення діяльності Печеніжинської МПК (у разі її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або 
зараховуються до доходу бюджету. 

24. У разі ліквідації або реорганізації Печеніжинської МПК 
працівникам, які вивільняються, гарантуються права згідно з трудовим 
законодавством України. 
 

Начальник Печеніжинської місцевої 
пожежної команди 

Печеніжинської селищної ради                                                  Федір Копильців 
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