Глава 2. Караульна служба
Караульна (чергова) служба – вид служби, що організовується в чергових
караулах і чергових групах органів та підрозділів МНС для забезпечення
готовності сил і засобів цих органів та підрозділів для гасіння пожеж і
проведення АРР.
Завданнями караульної служби є:
• забезпечення постійної готовності чергових караулів до виконання дій за
призначенням;
• гасіння пожеж, рятування людей на них та, відповідно до тактикотехнічних можливостей, надання допомоги при виникненні аварій,
катастроф, стихійного лиха;
• здійснення контролю за станом джерел протипожежного водопостачання,
засобів зв'язку, проїздів;
• підтримання постійного зв'язку зі службами взаємодії;
• здійснення підготовки особового складу МНС;
• підтримка статутного порядку в органах управління та підрозділах;
• забезпечення цілодобового нагляду за протипожежним станом об'єктів,
що охороняються на договірних засадах.
Чисельність особового складу, кількість і тип автомобілів, що
знаходяться на озброєнні підрозділів, визначаються штатним розкладом, при
цьому штатна чисельність повинна відповідати табелю оперативного
розрахунку визначеного для підрозділу типу техніки, який встановлюється
Статутом дій у надзвичайних ситуаціях.
Караули пожежно-рятувальних підрозділів розподіляються на відділення
за кількістю пожежної та рятувальної техніки, яка знаходиться в оперативному
розрахунку.
На озброєнні караулу знаходяться всі основні і спеціальні автомобілі, які
знаходяться в оперативному розрахунку й у резерві, та інша автотехніка,
обладнана озброєнням за нормами табельної належності.
Техніка, обладнання і спорядження, що зазнали пошкоджень і не можуть
застосовуватись для проведення робіт, негайно заміняються в такому порядку:
• техніка, за наявності резерву, заміняється за розпорядженням начальника
підрозділу, при відсутності резерву – заміна проводиться за
розпорядженням начальника Гарнізону служби;
• обладнання та спорядження заміняється за розпорядженням начальника
караулу з наступною доповіддю про це начальнику підрозділу.
Посадовими особами караулу є:
• начальник караулу;
• помічник командира (капітана) пожежного корабля;
• начальницький склад, який займається профілактикою пожеж і входить
до складу чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу по
охороні об'єкта;

• командир відділення;
• водій;
• диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу.
Залежно від виду техніки, що знаходиться в оперативному розрахунку, і
штатів підрозділу, до складу караулу можуть входити й інші посадові особи.
Начальник караулу
Начальник караулу підрозділу підпорядковується начальнику підрозділу і
його заступнику. Він є прямим начальником усього особового складу караулу.
Несе особисту відповідальність за стан дисципліни в караулі.
На час відсутності штатного начальника караулу його обов'язки
дозволяється виконувати особам середнього і старшого начальницького складу,
а в окремих випадках – особам молодшого начальницького складу (крім
підрозділів, що охороняють об’єкти на договірних засадах), які мають
відповідну підготовку і допущені у встановленому порядку до самостійного
виїзду на чолі караулу.
Начальник караулу підрозділу МНС відповідає за:
готовність особового складу караулу до виконання дій за призначенням,
чітку організацію і несення особовим складом внутрішньої і караульної
служби;
підготовленість, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан
підпорядкованого йому особового складу;
справне утримання і правильну експлуатацію техніки і обладнання, що
знаходяться на озброєнні караулу;
дотримання правил безпеки праці і пожежної безпеки;
виконання розпорядку дня і підтримку внутрішнього порядку в караулі.
Він зобов'язаний:
проводити індивідуальну виховну роботу з особовим складом, знати ділові
та моральні якості працівників караулу;
організовувати підбір та вивчення особового складу караулу, вносити
пропозиції щодо комплектації вакантних посад у караулі;
знати ділові, професійні і морально-психологічні якості особового складу
караулу;
проводити заняття зі службової підготовки з особовим складом караулу і
контролювати командирів відділень щодо навчання особового складу;
постійно проводити роботу з виховання особового складу караулу в дусі
професійного
патріотизму,
неухильного
дотримання
дисципліни,
беззаперечного виконання наказів начальників і вимог Тимчасового порядку;
знати оперативно-тактичну характеристику району виїзду підрозділу
(дислокацію відомчих пожежних підрозділів і добровільних формувань,
розташування потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної
небезпеки, їх техногенну та пожежну небезпеку, конструктивні особливості
будинків, протипожежне водопостачання і проїзди тощо), а також тактикотехнічні характеристики автомобілів, що знаходяться на озброєнні Гарнізону;
суворо стежити за дотриманням правил пожежної безпеки, чистотою і

порядком у службових приміщеннях, стройовою виправкою особового складу
караулу, виконанням правил носіння форми одягу і правильної підгонки
обмундирування і спорядження;
піклуватися про здоров'я і потреби підлеглих, стежити за дотриманням
ними правил безпеки праці при виконанні господарських робіт, проведенні
практичних занять і діях за призначенням;
ознайомитися при заступанні на чергування з оперативною обстановкою в
районі (на об'єкті), що охороняється, а також отримати необхідні вказівки від
начальника підрозділу про додаткові заходи щодо охорони району (об'єкта);
розробляти і здійснювати під час чергування, залежно від обстановки, що
складається, додаткові заходи щодо посилення охорони району (об'єкта);
доповідати начальнику підрозділу, за необхідності, при отриманні від
постових, чергових та інших осіб повідомлень про наявність у районі виїзду (на
об'єкті) обстановки, що створює загрозу виникнення пожежі, іншої
надзвичайної ситуації, вживати заходів до усунення виявлених порушень;
уміти методично правильно виконувати нормативи зі спеціальної фізичної
та пожежно-стройової підготовки, дотримуватись правил роботи з обладнанням
і озброєнням;
посилювати контроль у нічний час, вихідні та святкові дні за
протипожежним станом об'єкта, що охороняється, висилаючи на додаткові
маршрути дозори з особового складу караулу;
контролювати і спрямовувати роботу молодших інспекторів профілактики,
а також інспекторів профілактики за відсутності начальника (заступника
начальника, старшого інженера) пожежно-рятувального підрозділу;
перевіряти особисто або через профілактичний склад і командирів
відділень несення служби постовими, дозорними, особами внутрішнього
наряду;
організовувати і контролювати у встановленому порядку огляд особливо
важливих цехів і інших об'єктів перед їхнім закриттям після закінчення роботи
на підприємстві, що охороняється підрозділом на договірних засадах;
стежити за тим, щоб техніка, обладнання і спорядження, засоби зв'язку і
сигналізації, джерела протипожежного водопостачання, проїзди і під'їзди до
будинків і вододжерел постійно утримувалися в справному стані. При
виявленні несправностей вживати негайних заходів до їх усунення і, за
необхідності, доповідати начальнику підрозділу й оперативному черговому по
Гарнізону. З планом дій ознайомити особовий склад караулу і кожного окремо
– з частиною плану, яка його стосується;
своєчасно направляти особовий склад на пости і дозори, провести з ним
інструктаж та перевірити знання ним своїх обов'язків;
виїжджати на чолі караулу на пожежі, аварії, катастрофи, стихійне лихо і,
відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях і встановленого у
Гарнізоні порядку, керувати гасінням пожеж або роботою особового складу
караулу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
при виході з ладу телефонів на пункті зв’язку підрозділу задіяти
радіозв'язок, повідомити оперативно-диспетчерську службу про обстановку, що

створюється, і діяти відповідно до вимог інструкції обов’язків начальника
караулу;
контролювати збір даних про наявність людей у нічний час у дитячих,
лікувальних закладах та інших установах, при необхідності доводити ці дані до
особового складу караулу;
організовувати і проводити роботу з вивчення протипожежного
водопостачання в районі виїзду (на об'єкті);
знати сигнали цивільної оборони і вміти діяти при їх отриманні;
виконувати роботу за спеціалізацією в напрямках оперативно-службової
діяльності підрозділу, відповідно до функціональних обов'язків;
акуратно й у повному обсязі вести документацію караулу, стежити за її
збереженням;
здійснювати керівництво ГДЗС у підпорядкованому йому караулі (зміні) і
забезпечувати її готовність до роботи у небезпечному для дихання середовищі;
контролювати проведення перевірок захисних дихальних апаратів
особовим складом чергового караулу (зміни);
особисто керувати роботою особового складу ГДЗС під час ліквідації
пожеж, наслідків аварій, катастроф або стихійного лиха, очолювати ланку
ГДЗС або входити до складу ланки ГДЗС, якщо її очолює старший начальник;
вносити записи до особистих карток газодимозахисників про їх роботу в
захисних дихальних апаратах;
у разі раптової хвороби або з інших обставин, що не дозволяють надалі
нести службу, негайно доповісти про це начальнику підрозділу або
оперативному черговому по Гарнізону і в подальшому діяти за їх вказівкою.
Основні обов’язки інших посадових осіб караулу висвітлені у
Тимчасовому порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної
служб.
Окрім цього кожен караул на чолі з начальником караулу має
визначене коло службових обов’язків, за виконання яких він несе персональну
відповідальність. Їх обов’язки розподіляють наступним чином:
І Зміна
– Відповідає за газодимозахисну службу в частині;
– Розробляє, організовує і контролює проведення заходів по ремонту
обладнання і підготовки персоналу газодимозахисної служби;
– Контролює якість комплектування ланок ГДЗС, своєчасне проходження
медичного обстеження персоналом на допуск до роботи в КІП і АСП;
– Веде облік газодимозахисників частини, наявності КІП, АСП, кисневих
балончиків і регенеративних патронів, комплектування бази, бойового
використання ГДЗС на пожежах;
– Дає заявки начальнику ГДЗС області або в відділ техніки ГУ(У)МНС
України в області на потрібну кількість кисню, хімпоглинача і контролює
вчасне забезпечення ними бази ГДЗС

–
–
–
–
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–
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–
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–
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ІІ Зміна
Контролює стан протипожежного водопостачання в районі виїзду частини;
Слідкує за станом рукавного господарства частини;
Організовує і проводить заходи з питань поліпшення протипожежного
водопостачання в районі виїзду частини, перевірку і випробовування мереж
на водовіддачу;
Здійснює контроль за станом протипожежного водопостачання, добивається
вчасного ремонту гідрантів і водоймищ, організовує перевірку мереж
зовнішньої водопровідної мережі на водовіддачу
Забезпечує розробку і корегування довідників і планшетів вододжерел міста
і важливих об'єктів, здійснює контроль за їх наявністю на пожежних
автомобілях
Через міське управління водопровідно-каналізаційного господарства
організовує роботу з встановлення покажчиків джерел протипожежного
водозабезпечення встановленого зразку, контролює їх розміщення по
вулицях та на об’єктах міста;
Організовує роботу з виготовлення і використання обладнання для
відігрівання гідрантів;
Веде облік безводних ділянок і розробляє заходи з гасіння пожеж на цих
ділянках.
ІІІ Зміна
Контролює стан пожежно-технічного обладнанням частини;
Веде облік пожежно-технічного обладнання, контролює наявність та слідкує
за його справністю;
Організовує ремонт, фарбування, вчасно готує замовлення використання
необхідного пожежно-технічного обладнання;
Проводить випробовування ПТО і результати його записує в журнал обліку
випробовування;
Веде всю документацію щодо пожежно-технічного обладнання.
Слідкує за комплексністю аптечок;
Постійно перевіряє справність діелектричних засобів і вчасно направляє їх
на випробовування

IV Зміна
– Розробляє та корегує оперативні плани та картки пожежогасіння;
– Займається організацією зв’язку в пожежно-рятувальній частині;
– Веде облік документів в папках №1,2
На основі визначених законодавчими актами та нормативними
документами вимог, начальник підрозділу розробляє
кожній із вище
перелічених посадових осіб посадові інструкції (функціональні обов’язки).
Вони складаються у двох примірниках: один залишається у керівника, а інший
вручається безпосередньо особі.

Така продумана схема службових обов’язків дає можливість підвищити
відповідальність працівників за доручені ділянки роботи, та в сукупності
досягати поставлені завдання підрозділу ОРС ЦЗ.
Сама служба караулів у пожежно-рятувальних підрозділах здійснюється в
чотири зміни. Тривалість кожного чергування – 24 години. Перехід пожежнорятувальних підрозділів на інший порядок несення служби визначається
окремо. Порядок несення служби щодо професійної пожежної охорони
погоджується з обласними, районними, міськими органами профспілок.
У бойовий розрахунок караулу пожежно-рятувального підрозділу
забороняється призначати осіб, які не склали Присяги особового складу органів
і підрозділів цивільного захисту, не мають відповідної підготовки, скоїли
проступки, за якими ведеться розслідування, хворих, а також осіб, не
підготовлених до служби.
Особовий склад караулу пожежно-рятувального підрозділу забезпечується
спорядженням, форменим і спеціальним обмундируванням, а також, у
встановленому порядку, апаратами захисту органів дихання та зору.
Спеціальний одяг і спорядження закріпляються за кожною особою
чергового караулу і підганяються за ростом.
Утримання техніки, озброєння й обладнання караулу в постійній
готовності і чистоті покладається на весь особовий склад караулу.
Час зміни караулу у пожежно-рятувальних підрозділах з охорони міст
встановлюється начальником Гарнізону служби. При цьому зміна караулів у
всіх пожежно-рятувальних підрозділах міста (району, області) повинна
проводитися в один і той же час.
На період чергування караулу створюється внутрішній наряд. Він
призначається з осіб чергового караулу для охорони службових приміщень,
техніки, обладнання і території підрозділу, підтримки статутного порядку.
Відповідно особи, які несуть службу у внутрішньому наряді,
підпорядковуються начальнику чергового караулу.
Склад внутрішнього наряду підрозділу визначається начальником
Гарнізону служби за погодженням з ГУ МНС і залежить від штатної
чисельності караулу. Для несення служби у внутрішньому наряді
призначаються особи з усього складу чергового караулу з розрахунку
рівномірного розподілу навантаження на весь особовий склад караулу як
протягом чергової доби, так і протягом місяця, у тому числі з урахуванням виду
наряду і черговості змін.
Штат внутрішнього наряду визначається керівником підрозділу, в
більшості випадків це: черговий по караулу, днювальний по гаражу підрозділу,
постовий біля фасаду підрозділу. Як привило черговими по караулу
призначають командирів відділень (крім осіб, які одночасно знаходяться на
посадах водіїв), а за їх відсутності - старші пожежні або найбільш підготовлені
пожежні. При достатній кількості водіїв вони несуть службу днювальними по
гаражу, в інших випадках на даний вид наряду так як і на постового біля фасаду
призначаються інші особи зі складу караулу.
Зміна внутрішнього наряду проводиться у встановлений час начальником

караулу, який прописується в Наряді на службу.
Обов’язки всіх осіб внутрішнього наряду визначаються начальником
підрозділу з гідно Тимчасового положення про організацію внутрішньої,
гарнізонної та караульної служб та інших нормативних документів. Вони
висвітлюються в інструкціях, які зазвичай розробляються посадовою особою
підрозділу (наприклад: зас. начальника, начальником караулу) і
затверджуються керівником підрозділу. Дані інструкції вивішуються на
видному місці, і їх положення повинні чітко дотримуватися особи які
перебувають у внутрішньому наряді.
Кожній із вище перелічених посадових осіб начальник підрозділу, на
основі визначених законодавчими актами та нормативними документами
вимог, розробляє
посадові інструкції (функціональні обов’язки). Вони
складаються у двох примірниках: один залишається у керівника, а інший
вручається безпосередньо особі.
Сама служба караулів у пожежно-рятувальних підрозділах здійснюється в
чотири зміни. Тривалість кожного чергування – 24 години. Перехід пожежнорятувальних підрозділів на інший порядок несення служби визначається
окремо. Порядок несення служби щодо професійної пожежної охорони
погоджується з обласними, районними, міськими органами профспілок.
У оперативний розрахунок караулу пожежно-рятувального підрозділу
забороняється призначати осіб, які не склали Присяги особового складу органів
і підрозділів цивільного захисту, не мають відповідної підготовки, скоїли
проступки, за якими ведеться розслідування, хворих, а також осіб, не
підготовлених до служби.
Особовий
склад
караулу
пожежно-рятувального
підрозділу
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встановлюється начальником Гарнізону служби. При цьому зміна караулів у
всіх пожежно-рятувальних підрозділах міста (району, області) повинна
проводитися в один і той же час.
На період чергування караулу створюється внутрішній наряд. Він
призначається з осіб чергового караулу для охорони службових приміщень,
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Склад внутрішнього наряду підрозділу визначається начальником
Гарнізону служби за погодженням з ГУ МНС і залежить від штатної
чисельності караулу. Для несення служби у внутрішньому наряді
призначаються особи з усього складу чергового караулу з розрахунку
рівномірного розподілу навантаження на весь особовий склад караулу як

протягом чергової доби, так і протягом місяця, у тому числі з урахуванням виду
наряду і черговості змін.
Штат внутрішнього наряду визначається керівником підрозділу, в
більшості випадків це: черговий по караулу, днювальний по гаражу підрозділу,
постовий біля фасаду підрозділу. Як привило черговими по караулу
призначають командирів відділень (крім осіб, які одночасно знаходяться на
посадах водіїв), а за їх відсутності - старші пожежні або найбільш підготовлені
пожежні. При достатній кількості водіїв вони несуть службу днювальними по
гаражу, в інших випадках на даний вид наряду так як і на постового біля фасаду
призначаються інші особи зі складу караулу.
Зміна внутрішнього наряду проводиться у встановлений час начальником
караулу, який прописується в Наряді на службу.
Обов’язки всіх осіб внутрішнього наряду визначаються начальником
підрозділу з гідно Тимчасового положення про організацію внутрішньої,
гарнізонної та караульної служб та інших нормативних документів. Вони
висвітлюються в інструкціях, які зазвичай розробляються посадовою особою
підрозділу (наприклад: зас. начальника, начальником караулу) і
затверджуються керівником підрозділу. Дані інструкції вивішуються на
видному місці, і їх положення повинні чітко дотримуватися особи які
перебувають у внутрішньому наряді.
Допуск у службові приміщення осіб, які не належать до складу
підрозділу
У приміщення чергового караулу підрозділу допускаються особи, що
прибули:
• для перевірки гарнізонної, караульної та внутрішньої служби;
• для повідомлення про пожежі, аварії, катастрофи, стихійне лихо й інші
події, що стосуються підрозділів МНС;
• у службових справах;
• у складі делегацій і екскурсій, що відвідують підрозділ за узгодженням із
начальником Гарнізону чи начальником підрозділу;
• на стажування, навчання при підрозділі, за узгодженням із керівництвом
підрозділу, члени добровільних пожежних дружин, що прибули для
посилення караулу з дозволу керівництва підрозділу.
У всіх осіб, які прибули в службові приміщення підрозділу, начальник
караулу з'ясовує ціль прибуття і за необхідності супроводжує прибулих до
начальника підрозділу, його заступника або інших посадових осіб (інженерноінспекторського складу).
Як висновок можна стверджувати, що караульна служба є невід’ємною
частиною діяльності підрозділів ОРС ЦЗ, тому що саме вона спрямована на
забезпечення постійної готовності чергових караулів до виконання дій за
призначенням.

