
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НУЦЗ України 

від 14.12.2018   № 189 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділення спеціальних навчальних машин навчальної пожежно-

рятувальної  частини  Національного університету цивільного захисту 

України 

 

  

1. Загальні положення. 
           

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

статус відділення спеціальних навчальних машин  навчальної пожежно-

рятувальної частини  Національного університету цивільного захисту 

України.   

  1.2. Відділення спеціальних навчальних машин  навчальної пожежно-

рятувальної частини  Національного університету цивільного захисту 

України  є структурним підрозділом навчальної пожежно-рятувальної 

частини (далі –  відділення спеціальних навчальних машин). 

  1.3. У своїй службовій діяльності відділення спеціальних навчальних 

машин  підпорядковується начальникові навчальної пожежно-рятувальної 

частини. 

1.4. Діяльність відділення спеціальних навчальних машин  базується 

на додержанні вимог Конституції, чинних законів  та підзаконних 

нормативно-правових актів України,  Статуту університету, Положення про 

навчальну пожежно-рятувальну частину, а також цього Положення.  

1.5. Особовий склад  відділення спеціальних навчальних машин  

забезпечує добове чергування з метою виконання службових завдань за 

призначенням.  

1.6. Фінансове забезпечення відділення здійснюється  за рахунок  

коштів державного бюджету, передбачених на утримання університету 

головними розпорядниками коштів. 

 1.7. Відділення спеціальних навчальних машин  дислокується  за 

адресою: вул. Алчевських, 52/54   та  має у своєму розпорядженні  службові 

приміщення  і  майно,  закріплені відповідно до наказу ректора. 
  

  

2. Основні завдання 
        

    2.1. Забезпечення постійної  готовності спеціальних навчальних машин 

до використання у навчальному процесі. 

    2.2. Своєчасна подача до місць проведення занять спеціальних 

навчальних машин, що задіяні у навчальному процесі  зі  здобувачами вищої 

освіти. 



 

 

 

    2.3. Технічне обслуговування спеціальних навчальних машин, якими 

оснащено відділення. 

    2.4.  Забезпечення контролю протипожежного стану  споруд та  

зовнішньої  території університету по вул. Чернишевській, 94 та вул. 

Алчевських 52/54. У разі виникнення надзвичайної ситуації на означеній 

території -  здійснення виїзду по сигналу тривоги за першим  ходом на її 

ліквідацію.  

        2.5. Виконання інших службових завдань за призначенням (надання  

практичної допомоги пожежно-рятувальним підрозділам Харківського  

гарнізону щодо  рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації аварій та 

стихійних лих) відповідно до окремого  розпорядження керівництва 

університету.   

  

3. Функції  
 Функції відділення спеціальних навчальних машин полягають у 

виконанні  її працівниками покладених завдань: 

3.1. Нести  службу за призначенням з підпорядкуванням в 

оперативному плані черговому коменданту університету відповідно до 

графіку добового чергування. 

3.2. Здійснювати під час  добового чергування контроль  

протипожежного стану споруд та закріпленої території відповідно до 

установленого порядку. 

3.3. У разі виявлення порушень протипожежного стану негайно 

доповідати  в установленому порядку та вживати  заходів щодо усунення цих 

порушень.  

3.4. Доповідати  начальникові навчальної пожежно-рятувальної 

частини про заступання на оперативне чергування та про всі суттєві  події, 

пов’язані з оперативним чергуванням. 

3.5. Щоденно перевіряти технічний стан, своєчасно та  у повному 

обсязі  проводити технічне обслуговування і  ремонт закріпленої техніки та 

обладнання. 

3.6. Забезпечувати належне  зберігання закріпленої техніки та 

обладнання, їх  постійну готовність до проведення навчальних занять. 

3.7. Подавати спеціальні навчальні машини для проведення занять зі 

здобувачами вищої освіти відповідно до розкладу,  повністю 

укомплектованими необхідним пожежно-технічним і рятувальним 

обладнанням. 

3.8. Під час проведення занять зі здобувачами вищої освіти 

забезпечувати безперебійну роботу усіх агрегатів та механізмів автомобіля з 

додержанням вимог з охорони праці, відповідати  за збереження  пожежно-

технічного і рятувального обладнання.  

3.9. Під час виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації забезпечувати 

виконання поставлених завдань у межах наданих повноважень. 



 

    4. Права та обов’язки  

   

Посадові особи відділення спеціальних навчальних машин  у межах 

наданих службових повноважень мають право: 

 

4.1. Безперешкодного доступу до усіх будівель та  споруд 

університету на закріпленій   території , а також на застосування  заходів, 

спрямованих для рятування людей, запобігання поширенню вогню, 

виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.  

  4.2. Проводити  перевірку з питань  протипожежного стану на  

закріплених об’єктах  університету. 

  4.3. Проводити перевірку первинних засобів пожежогасіння та 

протипожежного водопостачання у закріплених  підрозділах університету. 

  4.5. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи в університеті 

щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки.  

  

 Посадові особи відділення спеціальних навчальних машин  зобов’язані: 

 

 4.6. Забезпечувати роботу відділення  у режимі постійної готовності до 

виконання дій за призначенням.  

  4.7. Підтримувати належний  професійний рівень підготовки для 

виконання покладених завдань за призначенням.  

 4.8. При виконанні завдань за призначенням  дотримуватись  вимог 

правил з охорони  праці.  

  4.9. Раціонально використовувати матеріальні  ресурси. 

4.10.Надавати в установленому порядку обліково-звітну інформацію. 

 

5. Керівництво  

 

5.1. Відділення спеціальних навчальних машин  очолює начальник 

відділення-водій, який призначається та звільняється з посади наказом 

ректора університету. 

5.2.  На посаду начальника відділення-водія спеціальних навчальних 

машин  призначається особа  з повною загальною  середньою освітою, яка 

має посвідчення водія  категорій В та С,   стаж роботи  водієм   не менше 3 

років. Особисті вимоги: проходження спеціальної учбово-курсової 

підготовки. 

  5.2. Начальник відділення-водій спеціальних навчальних машин : 

 

5.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділення  відповідно 

до вимог чинного законодавства України;  

5.2.2.  Організовує та забезпечує виконання завдань інструкторами-

водіями відділення. 



5.2.4.  Відповідає за кінцеві результати службової діяльності 

відділення. 

 

 

6. Організація роботи 

 

6.1.  Робота відділення спеціальних навчальних машин  планується на 

рік у загальному плані роботи навчальної пожежно-рятувальної частини. 

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

та штату навчальної пожежно-рятувальної частини, затверджуються ДСНС. 

6.3. Положення про відділення спеціальних навчальних машин,  

посадові інструкції начальника  та працівників  відділення затверджуються 

ректором  університету. 

6.4. Діловодство у відділенні спеціальних навчальних машин   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 відділення 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  

відділення спеціальних навчальних машин у межах своїх службових 

повноважень взаємодіють  зі  структурними підрозділами університету.    

 7.2. У взаємовідносинах зі  структурними підрозділами університету  

працівники  відділення  керуються вимогами чинного законодавства України,  

Статутом університету та цим Положенням. 

 7.3. Ректор університету може покласти на відділення  вирішення 

інших завдань, які пов’язані з  проведенням навчальних практичних занять зі 

здобувачами вищої освіти або участю у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.   

 

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 сектора 

майор служби цивільного захисту  

   

 

       

    

       В.Д. Тогобицька  

Начальник відділу адміністративної роботи  

полковник служби цивільного захисту 
              С.С. Щербак  

 


