Глава 1. Гарнізонна служба
Сукупність органів управління, підрозділів, навчальних і науководослідних закладів, підприємств, установ та організацій МНС, а також інших
сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій (їх небезпечних проявів) та гасіння пожеж, дислокованих у межах
адміністративно-територіальної одиниці (обласні, міські та районні
гарнізони) створюють Гарнізон служби.
Відповідно служба, яка організовується з метою забезпечення
готовності Гарнізону до ліквідації пожеж та проведення аварійнорятувальних робіт (далі – АРР), спільної підготовки і злагодженої роботи
підрозділів МНС та їх взаємодії з аварійно-рятувальними й іншими службами
життєзабезпечення міст та об’єктів називається гарнізонною службою. Вона
вирішує цілий ряд задач:
• забезпечення високої організованості та дисципліни особового складу
підрозділів цивільного захисту;
• підтримка постійної готовності особового складу Гарнізону служби до
виконання дій за призначенням;
• організація спільної підготовки і злагодженої роботи підрозділів
цивільного захисту;
• забезпечення зв'язку і взаємодії підрозділів цивільного захисту з
іншими службами (водопостачання, енергетичної, газопостачання,
міліції тощо);
• організація і забезпечення кваліфікованого керівництва силами і
засобами Гарнізону служби залежно від виду надзвичайної ситуації.
Основними складовими Гарнізону служби є сили та засоби.
Сили включають у себе: особовий склад органів управління,
підрозділів, навчальних та науково-дослідних закладів МНС, пожежнорятувальних підрозділів, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а
також підрозділів інших сил цивільного захисту, які залучаються до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (їх небезпечних проявів) та
гасіння пожеж. До засобів відноситься: пожежна, аварійно-рятувальна та
інженерна техніка, засоби зв'язку, освітлення, вогнегасні речовини
підрозділів МНС України, а також пожежна, аварійно-рятувальна, інженерна,
пристосована і допоміжна техніка відомчої, місцевої, добровільної пожежної
охорони, підрозділів інших сил цивільного захисту, які залучаються до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (їх небезпечних проявів) та
гасіння пожеж, а також об'єктів народного господарства, що залучаються у
заздалегідь визначеному порядку.
Порядок використання сил і засобів, під час гасіння пожеж, ліквідації
наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха визначається розкладом виїзду
підрозділів, який затверджується начальником Гарнізону, а в районах
сільської місцевості – планом залучення сил і засобів, розроблених
начальником Гарнізону служби, і який затверджується рішенням

(розпорядженням) місцевих органів виконавчої влади. Він розробляється з
урахуванням оперативної обстановки, наявності сил і засобів, та їх дислокації
на території.
Для оперативного забезпечення заходів, спрямованих на створення
умов успішного виконання задач гарнізонної та караульної служб
створюються оперативно-чергові служби (оперативно-координаційний
центр; технічна служба; газо-димозахисна служба; служба зв'язку Гарнізону).
Зазвичай, дані служби створюються при територіальних гарнізонах служби, а
у гарнізонах районного та міського рівнів, виконання їх функцій
здійснюється за рахунок особового складу органів управління та підрозділів
МНС.
Очолює територіальний (обласний) Гарнізон служби начальник ГУ
МНС в області, а району (міста обласного підпорядкування) – начальник
районного (міського) управління (відділу). Йому, в оперативному відношенні
підпорядковуються всі служби Гарнізону, підрозділи МНС, навчальні,
науково-дослідні та інші заклади, діяльність яких пов’язана з ліквідацією
пожеж та надзвичайних ситуацій, підготовкою спеціалістів для їх ліквідації, а
також усі сили і засоби, що входять до складу Гарнізону, незалежно від їх
підпорядкування.
До інших посадових осіб Гарнізону відносяться: заступники
начальника Гарнізону; оперативний черговий; черговий по караулах;
начальник технічної служби; начальник служби зв'язку; начальник
газодимозахисної служби; начальник чергової зміни оперативнодиспетчерської служби. У районних Гарнізонах служби перелік посадових
осіб визначається наказом начальника територіального Гарнізону служби,
може бути скороченим, і однією особою можуть виконуватися обов'язки
декількох посадових осіб Гарнізону.
Для чіткого визначення порядку спільних дій підрозділів МНС з
іншими службами життєзабезпечення міста (водопостачання, енергетичної,
газопостачання, міліції тощо) між Гарнізоном і відповідною службою
розробляються інструкції взаємодії. Вони вміщують: питання взаємного
інформування про обстановку (стан водомереж, аварійні роботи на
газопроводі, відключення водомереж, перекриття проїздів тощо); порядок
виклику служб на пожежі чи надзвичайні ситуації; обсяг робіт, які необхідно
виконати; кількість техніки, яка залучається; порядок підпорядкованості
тощо. Дані інструкції розробляються працівниками відповідних служби і
затверджуються спільним наказом.
При ускладненні оперативної обстановки, а також на період
державних, релігійних свят, проведення демонстрацій та інших масових
заходів, органи управління та підрозділи МНС можуть переводитися на
посилений варіант несення служби за наказом Міністра, начальника
територіального Гарнізону служби. Цим наказом визначається необхідність
введення посиленого варіанту несення служби, межі території на якій він
вводиться, термін, створення мобільних оперативних груп, порядок надання
інформації про оперативну обстановку тощо.

