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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення регламентує діяльність та установлює вимоги, що стосуються 
сектору пожежної та техногенної безпеки (далі - СПТБ) філії «Октябрьск» (далі 
філії).

1.2. СПТБ в філії створюється як окремий підрозділ з метою попередження та 
профілактики пожеж, захисту життя та здоров'я робітників, майна державної та 
інших форм власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної 
безпеки. СПТБ є складовою частиною філії та може бути ліквідовано лише під 
час ліквідації підприємства.

1.3. СПТБ філії складається з двох посад: керівника (завідувача сектору) та 
робітника (пожежного).

1.4. СПТБ підпорядковується заступнику начальника філії з безпеки.
1.5. У своїй діяльності СПТБ керується Конституцією України, Кодексом 

цивільного захисту України, законами України «Про транспорт», «Охорону 
праці», іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства 
інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
нормативними актами, які діють в Державній службі України з надзвичайних 
ситуацій, Положенням про відомчу пожежну охорону, цим Положенням.

1.6. Це Положення про сектор пожежної та техногенної безпеки є внутрішнім 
документом філії. Воно не підлягає представленню іншім сторонам і 
тиражуванню без дозволу начальника філії.

1.7. Забороняється залучати працівників СПТБ для виконання завдань, не 
передбачених цим Положенням.

2. ЗАВДАННЯ

2.1. Основними завданнями СПТБ є:
2.1.1. Розробка та впровадження організаційних та науково-технічних заходів, 

нормативно-правове регулювання у галузі пожежної та техногенної безпеки.
2.1.2. Профілактичне обслуговування об’єктів філії.
2.1.3. Здійснення контролю за виконанням вимог пожежної та техногенної 

безпеки.
2.1.4. Ведення обліку пожеж, аналіз причин їх виникнення та розробка заходів 

з усунення цих причин.
2.1.5. Участь у технічному розслідуванні пожеж.
2.1.6. Участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію об'єктів філії.
2.1.7. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 

Антикорупційної програми ДП «АМПУ», а також забезпечення практичної 
реалізації положень Антикорупційної програми.
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3. ФУНКЦІЇ

3.1. СПТБ філії згідно з покладеними на неї завданнями:
3.1.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань 

пожежної та техногенної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм, правил 
та технічних умов посадовими особами та іншими працівниками філії.

3 . 1.2 . Організує розробку інструкцій з пожежної безпеки для тих об'єктів 
порту, щодо специфіки яких відсутні загальнодержавні правила пожежної та 
техногенної безпеки, узгоджує та подає їх на затвердження в установленому 
порядку.

3.1.3. Перевіряє наявність документів, що дають право на виконання 
пожежонебезпечних робіт.

3.1.4. Складає заявки на придбання протипожежного обладнання.
3.1.5. Сприяє розробці та впровадженню систем протипожежного захисту, 

установок пожежної сигналізації та пожежогасіння, використанню систем 
виробничої автоматики для запобігання пожежам, здійснює облік систем 
протипожежного захисту та запобігання пожежам.

3.1.6. Проводить протипожежну агітацію та пропаганду.
3.1.8. Контролює наявність у договорах оренди обов'язків сторін із 

забезпечення пожежної безпеки майна об'єкта, що здається в оренду.
3.1.9. Виконує вимоги системи управління якістю підприємства і стандарту 

ДСТУ180 9001, СУОП та СУБМ філії.
3.1.10. Розплановує розміщення вогнегасників в будівлях філії відповідно до 

вимог, встановлених нормами.
3.1.11. Здійснює аналіз протипожежного стану об'єктів філії, та на його основі 

розробляє заходи зі зниження їх пожежної небезпеки.
3.1.12. Проводить технічне розслідування обставин та причин пожеж, загибелі 

та травмування людей, знищення та пошкодження майна.
3.1.13. Здійснює облік пожеж, готує звіти та повідомлення про пожежі та 

передає їх до відповідних організацій. Проводить аналіз причин, обставин та 
наслідків пожеж в Порту та розробляє заходи з їх попередження та зниження 
тяжкості наслідків від пожеж.

3.1.14. Розглядає проекти та бере участь у прийнятті до експлуатації будинків, 
споруд та інших відомчих об'єктів.

3.1.15. Узгоджує наряди - допуски на виконання тимчасових вогневих робіт.
3.1.16. Бере участь у пожежно-технічних обстеженнях об'єктів філії, що 

проводяться посадовими особами державного пожежного нагляду.
3.1.17. Проводить вступний протипожежний інструктаж з усіма працівниками, 

які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що 
прибули на об'єкт у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають 
брати безпосередню участь у виробничому процесі, проводить облік осіб, які 
пройшли інструктаж.
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3.1.18. Видає капітанам суден ДП «АМПУ» свідоцтва пожежної охорони на 
право виходу суден у море або подальшу експлуатацію.
3.1.19. Бере участь у комісіях судновласників з розробки заходів безпеки у 

випадках разових композитних перевезень небезпечних вантажів, узгоджує 
вантажні плани на їх навантаження та здійснює нагляд за забезпеченням 
пожежної та техногенної безпеки під час вантажних операцій з ними.

3.1.20. Готує та доводить до відома керівного складу структурних підрозділів 
положення, накази, розпорядження, правила, інструкції, інформаційні матеріали 
з питань пожежної та техногенної безпеки, здійснює контроль за їх виконанням.

3.1.21. Подає пропозиції та готує матеріали для обговорення питань пожежної 
та техногенної безпеки на конференціях, службових нарадах у керівництва філії.

3.1.22. Надає методичну допомогу начальнику філії, керівникам структурних 
підрозділів в організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) 
та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

3.1.23. Готує для включення до колективного договору філії пропозиції, 
спрямовані на підвищення рівня пожежонебезпеки об'єктів.

3.1.24. Подає пропозиції про виділення коштів на виконання заходів з 
забезпечення пожежної безпеки об'єктів, здійснює контроль за їх використанням.

3.1.25. Проводить облік обладнання об'єктів первинними засобами 
пожежогасіння, визначає спільно з посадовими особами об'єктів потребу у цих 
засобах, узгоджує заявки на їх придбання та їх розподілення.

3.1.26. Дотримується вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ», а також забезпечення практичної 
реалізації положень Антикорупційної програми.

4. ПРАВА

4.1. Представник СПТБ під час виконання службових обов'язків має право:
4.1.1. Проводити у присутності керівників структурних підрозділів філії або їх 
повноважних представників пожежно-технічні обстеження будинків, споруд, 
суден, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, які знаходяться на території 
філії.
4.1.2. У будь-який час у присутності представників адміністрації перевіряти в 
філії готовність засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв'язку.
4.1.3. Проводити технічне розслідування обставин та причин пожеж, загибелі та 
травмування людей, знищення та пошкодження майна від них.
4.1.4. Вручати (надсилати) керівникам та іншим посадовим особам, 
відповідальним за забезпечення пожежної безпеки, обов'язкові для виконання 
розпорядження (приписи) про усунення порушень правил пожежної та 
техногенної безпеки за формою додатка та здійснювати контроль за їх
виконанням.
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4.1.5. Фіксувати у пожежно-контрольному формулярі судна заходи, що 
пропонуються з усунення екіпажем судна недоліків, виявлених в результаті 
пожежно-технічних обстежень.

4.1.6. Надавати особам, відповідальним за забезпечення пожежної безпеки, 
рекомендації про проведення заходів щодо запобігання пожежам та для 
забезпечення протипожежного захисту.

4.1.7. Готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових 
осіб, інших працівників філії, винних у порушенні вимог пожежної безпеки.

4.1.8. Контролювати наявність у договорах оренди обов'язків сторін з 
забезпечення пожежної безпеки майна об'єкта, що здається в оренду.

4.1.9. Перевіряти рівень та стан готовності екіпажів суден до боротьби з 
пожежами.

4.1.10. Видавати капітанам суден свідоцтва пожежної охорони на право 
виходу суден у море або подальшу експлуатацію на річці, акваторії філії.

4.1.11. При виявленні порушень, що створюють загрозу виникнення пожежі, 
припиняти експлуатацію приміщення, установки, устаткування або виконання 
технологічних операцій до усунення порушень.

4.1.12. Порушувати питання щодо відсторонення від роботи осіб, які не 
пройшли інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, а також тих осіб, які не мають дозволів на проведення 
пожежонебезпечних робіт.

4.1.13. Вносити керівництву пропозиції про заохочення працівників, які 
беруть активну участь у поліпшенні протипожежного стану, а також про 
притягнення до відповідальності працівників, які порушують правила пожежної 
безпеки.

4.2. Працівники СПТБ зобов'язані:
4.2.1. Знати та вміти самостійно вирішувати питання пожежної та техногенної 

безпеки.
4.2.2. Виявляти ініціативу і наполегливість у виконанні службових обов'язків.
4.2.3. Дотримуватися законів України, вимог підзаконних актів та цього 

Положення. Бути ввічливими та коректними у спілкуванні з посадовими особами 
та громадянами.

4.2.4. Бути чесними та принциповими у здійсненні заходів, спрямованих на 
охорону життя та здоров'я людей, майна від пожеж.

4.2.5. Зберігати в таємниці державну, службову та комерційну інформацію, 
яка стає відомою їм у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

4.2.6. При виконанні службових обов'язків - носити встановлену форму одягу.
4.2.7. Здійснювати облік пожеж згідно до чинного законодавства України.
4.2.6. В процесі виконання будь-яких робіт, чи під час перебування на

території підприємства або поза територією підприємства дбати про особисту та 
оточуючих рядом людей безпеку і здоров’я.
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5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Працівники сектору пожежної та техногенної безпеки несуть 
відповідальність за:

5.1.1. Несвоєчасне виконання покладених обов’язків, цього Положення.
5.1.2. За недотримання при виконанні своїх посадових обов’язків, вимог СУЯ, 

СУОП, СУБМ підприємства.
5.1.3. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності в 

межах визначених чинним законодавством України.
5.1.4. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку філії 

«Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України».

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ФІЛІЇ ТА
ДП «АМПУ»

6.1. СПТБ в своїй роботі взаємодіє з:
6.1.1. Усіма підрозділами філії.
6.1.2. ТУ ДСНС у Миколаївській області.
6.1.3. Службами, відділами та посадовими особами, діяльність яких пов’язана 

із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки, робітниками відомчої 
пожежної охорони МІУ, ДП «АМПУ» та стивідорних компаній в зоні 
відповідальності Філії.

6.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав працівники сектору взаємоді
ють безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та посадовими особами 
ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням свої посадових обов’язків.
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