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ДОБРОВІЛЬНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Одним із шляхів розв’язання проблеми гарантування пожежної безпеки в 

державі, надійного захисту нашого житла від вогню є створення добровільної 

пожежної охорони. Для прикладу, - європейська система функціонування 

пожежної охорони базується на пожежних підрозділах місцевих органів влади 

та добровільних протипожежних формуваннях під їх керівництвом. Нині 

добровільні пожежні формування складають до 80% пожежних підрозділів 

Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Державна складова в цій 

системі не є домінуючою на відміну від Державної пожежної охорони України. 

Таким чином, реформування інституту місцевого самоврядування, передача 

низки функцій від держави до місцевих органів влади, збільшення фінансової 

складової місцевих бюджетів неодмінно поставлять питання про розширення 

мережі добровільних протипожежних формувань в Україні. На це вказує, 

зокрема, й практика наших найближчих західних сусідів: Польщі, Чехії, 

Словаччини, Угорщини тощо. 

Багаторічною та актуальною є проблема забезпечення протипожежного 

захисту в сільській місцевості, стан створення, утримання та фінансування 

місцевих і добровільних, протипожежних формувань, здійснення ними 

профілактичних функцій. Із року в рік зменшується наявна чисельність 

сільських протипожежних формувань; боєздатність місцевої пожежної охорони 

знаходиться в критичному стані. Свідченням цьому є неспроможність даних 

підрозділів забезпечити ефективне гасіння пожеж (місцеві пожежні команди 

самостійно ліквідовують у середньому 10-15% пожеж від їх загальної 

кількості). Ураховуючи тривалий термін експлуатації, а також недоцільність 

проведення ремонтних робіт, підлягає списанню майже 100% пожежних 



 

автомобілів. Після списання заміна їх на нові не здійснюється. Лише 59% 

протипожежних формувань забезпечені пожежними депо або пристосованими 

приміщеннями. 

Один із шляхів розв’язання проблем забезпечення пожежної безпеки є 

створення добровільної пожежної охорони в державі, формування суспільної 

свідомості і активної позиції громадян у сфері пожежної безпеки, залучення їх 

до діяльності з попередження і гасіння пожеж. 

За світовим досвідом відзначаємо, що у країнах Європи добровільними 

формуваннями ліквідовується від 30-40 % пожеж у початковій стадії, а в 

Україні лише 3,5-4 %. 

Збільшення кількості добровільних пожежних формувань дасть 

можливість залучення та об'єднання громадян для участі в діяльності із 

забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки, запобігання та 

профілактики виникнення пожеж, організації і здійснення їх гасіння, евакуації 

людей та матеріальних цінностей, здійснення громадського контролю за 

додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння 

і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення 

роз'яснювальної роботи серед населення і працівників підприємств. 

Однак, на мою думку, - підвищення рівня пожежної безпеки потребує 

врегулювання питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів місцевої пожежної охорони шляхом внесення Державною службою 

з надзвичайних ситуацій України разом з Міністерством фінансів, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової 

політики та Міністерством доходів та зборів України на розгляд Кабінету 

Міністрів України змін до законів стосовно забезпечення діяльності 

добровільної пожежної охорони, звільнення від сплати податків на прибуток у 

розмірі коштів, що витрачаються на утримання підрозділів добровільної 

пожежної охорони, від оподаткування операцій з безоплатної передачі 

пожежних депо та пожежної техніки, забезпечення соціальних гарантій 

працівникам цих формувань. 



 

Одним із пріоритетних напрямків Концепції Державної цільової 

соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 

року № 2348-р передбачається: внесення до законодавчих та нормативно-

правових актів у сфері пожежної безпеки змін у частині створення підрозділів 

добровільної пожежної охорони на основі матеріального і пільгового 

стимулювання добровольців. З цією метою на законодавчому рівні 

передбачається врегулювати відносини між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями пожежної 

охорони, посадовими особами і громадянами, надати добровольцям окремі 

пільги, передбачені для особового складу Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України. 
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