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Про затвердження Інструкції про
порядок взаємодії

Відповідно до пункту 1.1.3 розділу 3 Статуту дій у надзвичайних ситуаціях
органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, затвердженого наказом МНС України від 13.03.2012 № 575, та пункту
7 розділу 4 Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту,
затвердженого наказом МВС України від 03.07.2014 № 631,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії навчальної пожежнорятувальної частини Національного університету цивільного захисту України з
підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Харківській області під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних
ситуацій (далі – Інструкція), що додається.
2. Керівникам підрозділів Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області та навчальної пожежнорятувальної частини Національного університету цивільного захисту України
організувати взаємодію відповідно до визначених Інструкцією завдань.
3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.
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Надрук. 2 прим.:
1 – НУЦЗ України
2 – ГУ ДСНС України у Харківській області
Полковниченко Д.Ю.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НУЦЗ України та
ГУ ДСНС України у
Харківській області
22.12.2017 № 234/416
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії навчальної пожежно-рятувальної частини Національного
університету цивільного захисту України з підрозділами Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області під
час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій
1. Загальні положення.
1.1. Інструкцію про порядок взаємодії навчальної пожежно-рятувальної
частини Національного університету цивільного захисту України (далі – НПРЧ
НУЦЗ України) з підрозділами Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій України у Харківській області (далі – ГУ
ДСНС України у Харківській області) під час гасіння пожеж та ліквідації
надзвичайних ситуації (далі – Інструкція) розроблено відповідно до Кодексу
цивільного захисту, Статуту університету, Положення про НПРЧ НУЦЗ України,
Положення про Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій України у Харківській області.
1.2. Інструкція визначає порядок взаємодії НПРЧ НУЦЗ України з
підрозділами ГУ ДСНС України у Харківській області щодо залучення НПРЧ до
гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.
1.3. Введення до оперативного чергування та виведення з оперативного
чергування НПРЧ НУЦЗ України здійснюється згідно з листами із НУЦЗ
України до ГУ ДСНС України у Харківській області.
1.4. НПРЧ НУЦЗ України знаходиться в оперативному розрахунку ГУ
ДСНС України у Харківській області протягом навчального року з вересня до
квітня включно.
1.5. Рішення про характер та обсяг, види взаємодії приймаються на рівні
керівників структурних підрозділів.
2. Форми взаємодії.
2.1. Обмін інформацією про оперативний стан у Харківській області.
2.2. Перевірка якості радіозв’язку. Проводиться протягом періоду
знаходження НПРЧ НУЦЗ України в оперативному розрахунку ГУ ДСНС
України у Харківській області щодоби о 07:00, 14:00, 22:00.
2.3. Здійснення спільних заходів за планами, що розробляються на
місцевому рівні, при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.
2.4. Проведення спільних пожежно - тактичних навчань.
2.5. Здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством.
2

3. Порядок взаємодії.
3.1. Черговий караул НПРЧ НУЦЗ України здійснює виїзди на пожежі та
ліквідації надзвичайних ситуацій у робочі дні (понеділок – субота) з 15:00 до
07:00, у вихідні та святкові дні – цілодобово.
3.2. Залучення чергового караулу у робочі дні (понеділок – субота) з 7:00
до 15:00 можливе за спільним рішенням керівництва НУЦЗ України та ГУ ДСНС
України у Харківській області.
3.3. Черговий караул НПРЧ НУЦЗ України виїжджає згідно з розкладом
виїздів, затвердженим наказом ГУ ДСНС України у Харківській області, а саме:
- за викликом "Пожежа № 1"до району виїзду пожежних підрозділів:
3-ДПРЧ, 6-ДПРЧ, 7-ДПРЧ;
- за викликом "Пожежа № 2" до району виїзду пожежних підрозділів:
3-ДПРЧ, 6-ДПРЧ, 7-ДПРЧ, 4-ДПРЧ, 26-ДПРЧ;
- за підтвердженим викликом "Пожежа № 3", "Пожежа № 4",
"Пожежа № 5" – в усі зони виїзду м. Харкова.
3.4. Черговий караул НПРЧ НУЦЗ України виїжджає на ліквідацію
надзвичайної ситуації та дорожньо - транспортної пригоди на пожежному
автомобілі Мersedes Benz LF 16TS за вимогою керівника ліквідації наслідків
ДТП. Особовий склад чергового караулу НПРЧ НУЦЗ України може виконувати
аварійно-рятувальні роботи, у разі необхідності, та під керівництвом старшої
посадової особи, яка виїхала на АПД 6-ДПРЧ, або іншої посадової особи.
3.5. Під час роботи на пожежах заборонено залучати курсантів до роботи
на висоті та у засобах індивідуального захисту органів дихання.
3.6. При прибутті першими на пожежу НПРЧ НУЦЗ України вживає
заходів щодо рятування людей, проведення розвідки та ведення радіообміну.
3.7. Курсанти чергового караулу НПРЧ НУЦЗ України на пожежі
підпорядковуються лише викладачу-методисту – начальнику караулу НПРЧ
НУЦЗ України.
4. Відповідальність сторін:
4.1. Начальник чергової зміни оперативно-координаційного центру ГУ
ДСНС України у Харківській області несе відповідальність за не оповіщення
НПРЧ НУЦЗ України про пожежу або надзвичайну ситуацію, яка трапилась в
районі виїзду НПРЧ НУЦЗ України, згідно з розкладом виїздів, відповідно до п.
3.5 Інструкції;
4.2. Викладач-методист – начальник караулу НПРЧ НУЦЗ України несе
відповідальність за невиїзд на виклик оперативно-координаційного центру ГУ
ДСНС України у Харківській області;
4.3. Відповідальність за дотримання курсантами правил безпеки праці при
ліквідації пожежі або надзвичайної ситуації несе викладач-методист – начальник
караулу НПРЧ НУЦЗ України.
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5. Передача оперативної інформації.
Передача оперативної інформації здійснюється:
5.1. Черговою зміною оперативно - координаційного центру ГУ ДСНС
України у Харківській області за телефонами 739-32-24, 067- 574-91-18,
739-32-14;
5.2. Пунктом зв’язку частини НПРЧ НУЦЗ України за телефоном
370-40-80;
5.3. З використанням інших видів зв'язку.
5.4. Засобами радіозв’язку.
Про зміни вищезазначених контактних номерів телефонів НПРЧ НУЦЗ
України та ГУ ДСНС України у Харківській області негайно інформують один
одного.
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