
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НУЦЗ України 

від 14.12.2018   № 189 

           

ПОЛОЖЕННЯ 

   про навчальну пожежно-рятувальну частину Національного  

    університету цивільного захисту України 

  

1.  Загальні положення 
 

          1.1. Це положення визначає структуру, завдання, функції та  правовий 

статус навчальної пожежно-рятувальної частини  Національного 

університету цивільного захисту України.   

  1.2. Навчальна пожежно-рятувальна частина Національного 

університету цивільного  захисту України є структурним підрозділом 

Національного університету цивільного захисту України  (далі –  НПРЧ) та 

відноситься до основних його підрозділів. 

  1.3. У своїй службовій діяльності НПРЧ  підпорядковується проректору 

– начальнику відділу організації служби університету, за окремими 

напрямами  роботи – проректорам університету відповідно до їх службових 

повноважень. 

1.4. Діяльність НПРЧ базується на додержанні вимог Конституції, 

чинних законів  та підзаконних нормативно-правових актів України,  

Статуту університету, а також цього Положення.  

1.5. У складі НПРЧ з числа осіб рядового та начальницького складу 

НПРЧ створено чотири  караули, які забезпечують виконання завдань за 

призначенням.  

 1.6. До складу НПРЧ  входить відділення  спеціальних навчальних 

машин, яке виконує службові завдання відповідно до  окремого положення. 

             1.7. НПРЧ розміщена  за адресою: вул. Баварська, 7  та  має у своєму 

розпорядженні  службові приміщення  і  майно,  закріплені відповідно до 

наказу ректора. 

1.8. Фінансове забезпечення НПРЧ здійснюється  за рахунок  коштів 

державного бюджету, передбачених на утримання університету головними 

розпорядниками коштів. 

  

2.  Основні завдання 
 

         2.1. Проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти  на 

посадах пожежного-рятувальника, рятувальника, командира відділення, 

начальника караулу та психолога. 

    2.2. Забезпечення постійної оперативної готовності чергового караулу 

до гасіння пожеж та ліквідації  інших надзвичайних ситуацій. 

    2.3. Надання  практичної допомоги пожежно-рятувальним підрозділам 

Харківського  гарнізону ОРС ЦЗ щодо рятування людей, гасіння пожеж, 

ліквідації аварій та стихійних лих. 

 



 2.4. Здійснення іншої, дозволеної чинним законодавством України 

діяльності, пов'язаної з виконанням завдань за призначенням. 

 

   

3.  Функції  
 

 Функції НПРЧ полягають у виконанні  її працівниками покладених 

завдань: 

3.1. Організація навчальної практики здобувачів вищої освіти 

відповідно до затверджених навчальних планів і програм.   

3.2. Затвердження індивідуальних планів проходження навчальної 

практики здобувачів вищої освіти. 

3.3. Контроль обліку  результатів  проходження навчальної практики 

здобувачів вищої освіти та підведення підсумків  практичної роботи на 

посаді пожежного-рятувальника, командира відділення, начальника караулу 

та психолога в навчальній пожежно-рятувальній  частині. 

    3.4. Забезпечення пожежною, аварійно-рятувальною технікою та 

пожежно-технічним і аварійно-рятувальним обладнанням навчального 

процесу здобувачів вищої освіти, який здійснюється спеціальними 

кафедрами університету. 

    3.5. Взаємозв’язок з факультетами щодо питань підвищення якості 

проходження навчальної практики в НПРЧ на посадах пожежного-

рятувальника, рятувальника, командира відділення, начальника караулу та 

психолога.  

3.6. Виховання у здобувачів вищої освіти почуття поваги до обраної 

професії рятувальника. 

     3.7. Утримання та технічне обслуговування пожежно-рятувальної 

техніки і пожежно-технічного та рятувального обладнання НПРЧ. 

    3.8. Забезпечення  роботи газодимозахисної служби у черговому 

караулі.     

        3.9. Забезпечення  належного рівня професійної підготовки особового 

складу частини до виконання дій за призначенням.                                                                                                    

         3.10.  Висвітлення результатів діяльності НПРЧ на інформаційних 

стендах і в засобах масової інформації. 

         3.11. Організація роботи з надання платних  послуг відповідно до 

чинного законодавства України та порядку їх надання, встановленого в 

університеті.                                                                                                       

        3.12. Проведення аналізу щодо стану  службової дисципліни особового 

складу НПРЧ та проведення  в  установленому порядку  профілактичних 

заходів щодо запобігання правопорушенням.  

  Права та обов’язки 

 

4.1. Посадові особи НПРЧ  у межах своїх повноважень мають право: 

 

4.1.1. Безперешкодного доступу до всіх приміщень  будівель,  споруд   

на території  університету, а також на застосування  заходів, спрямованих на 



рятування людей, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, 

пов’язаних з ліквідацією наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій.  

  4.1.2. Проводити перевірку первинних засобів пожежогасіння та 

протипожежного водопостачання у структурних підрозділах університету. 

  4.1.3. Проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

документування, кіно  та відео зйомку, фотографування і звукозапис. 

  4.1.4. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи в 

університеті щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки.  

 4.1.5. Брати участь у роботі  будь-якого структурного підрозділу 

університету,  де обговорюються чи вирішуються питання стосовно роботи 

НПРЧ.  

 4.2. Посадові особи НПРЧ   зобов’язані: 

 

 4.2.1. Забезпечувати роботу частини  у режимі постійної готовності до 

виконання дій за призначенням.  

 4.2.2.  Здійснювати  щоденний  контроль  за додержанням правил 

пожежної безпеки під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних 

робіт. 

 4.2.3. Постійно підтримувати належний  професійний рівень підготовки 

особового складу НПРЧ та підпорядкованого підрозділу для виконання 

покладених завдань за призначенням.  

 4.2.4. Під час виконання завдань за призначенням дотримуватись 

належних та безпечних умов праці.  

4.2.5. Раціонально використовувати трудові та матеріальні ресурси. 

4.2.6. Надавати в установленому порядку обліково-звітну інформацію. 

 

5.  Керівництво 

 

5.1. НПРЧ очолює начальник, який призначається та звільняється з 

посади наказом ректора університету. 

 5.2.  На посаду начальника НПРЧ призначається особа, яка має 

ступінь вищої освіти магістра за спеціальностями «Пожежна безпека», 

«Цивільна безпека», стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту не 

менше 5 років.  

5.3. Начальник НПРЧ: 

5.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю НПРЧ відповідно до 

вимог чинного законодавства України;  

5.3.2.  Організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на 

частину, координує усі  напрями її діяльності. 

5.3.3. Розподіляє службові обов’язки між  працівниками  НПРЧ, 

контролює їх роботу; 

5.3.4.  Відповідає за кінцеві результати службової діяльності НПРЧ. 

 

6. Організація роботи 

 

6.1.  Робота НПРЧ планується на рік. 



6.2. Структура та штат НПРЧ, які є складовою частиною структури та 

штату університету, затверджуються ДСНС України. 

6.3. Положення про НПРЧ, посадові інструкції начальника  та 

працівників  НПРЧ затверджуються ректором  університету. 

6.4. Діловодство у НПРЧ та обліково-звітна документація ведеться 

відповідно до вимог Інструкції з діловодства та номенклатури справ 

університету. 

6.5. Умови грошового, матеріального, соціального і побутового 

забезпечення  працівників НПРЧ визначаються відповідно до  вимог чинного 

законодавства України. 

 

7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 

підрозділами  

 

 7.1.  У процесі виконання завдань за призначенням працівники НПРЧ  у 

межах своїх службових повноважень взаємодіють  зі  структурними 

підрозділами університету та підрозділами ДСНС.    

 7.2. У взаємовідносинах зі  структурними підрозділами університету та 

іншими підрозділами ДСНС працівники  НПРЧ керуються вимогами чинного 

законодавства України,  Статутом університету та цим Положенням. 

 7.3. Ректор університету може покласти на НПРЧ вирішення інших 

завдань, які пов’язані з  проведенням навчальної практики курсантів в НПРЧ, 

дотриманням  протипожежного режиму в університеті.  

 

Начальник навчальної  

пожежно-рятувальної частини 

підполковник служби цивільного захисту 

 

 

 

Д.Ю. Полковниченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор університету – начальник відділу 

організації служби 

полковник служби цивільного захисту 

  

     О.М. Семків 

 

Проректор університету з персоналу 

полковник служби цивільного захисту 

 

   

      В.М. Попов 

Начальник юридичного сектору 

майор служби цивільного захисту   

   

 

       

    

         В.Д. Тогобицька 

 

  

 

Начальник відділу адміністративної роботи  

полковник служби цивільного захисту  

 

 

             

С.С.Щербак 

 


