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КЕРІВНИЙ СКЛАД СЛУЖБИ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ В МІСТАХ 

УСРР У 1931-1934 РОКАХ 

 

В умовах зростаючої зацікавленості істориків-науковців та пересічних 

громадян історією силових відомств України питання формування особового 

складу пожежно-рятувальної служби, в тому числі й керівного, в період 

становлення тоталітаризму в УСРР мають беззаперечну наукову актуальність. 

 Метою дослідження є характеристика керівного складу служби пожежної 

охорони в містах УСРР в першій половині 1930-х років, визначення 

особливостей його роботи. Необхідно зазначити, що проблеми формування та 

діяльності керівного складу служби пожежної охорони в містах УСРР у 1931-

1934 роках не знайшли докладного відображення у вітчизняній історіографії і є 

«білою плямою» української історичної науки, чим і визначається необхідність 

дослідження даної проблеми.   

Влітку 1931 року урядом УСРР були ухвалені та затверджені нові 

правила організації і діяльності пожежних колективів у містах України. Захист 

українських міст від вогню повністю покладався на міську пожежну команду, 

яка могла мати кілька вогнеборчих підрозділів у окремих частинах міста. 

Кількість членів пожежного колективу, склад обозу вогнеборчої частини, 

загальне число дружин і варт залежали від регіональних умов та особливостей 

пожежної безпеки будинків та споруд у конкретних містах. Керував системою 

пожежної безпеки начальник пожежної охорони міста. Цей керівник мав значні 

службові повноваження та посадові обов’язки: управляв, контролював, 
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спостерігав за станом боротьби з пожежами та профілактикою займань на усіх 

підприємствах та установах, що розташовувалися в межах міста. Він же і 

регулював роботу вогнеборчих колективів міста [4, арк. 5 зв]. Начальник 

пожохорони міста був спеціальним і повноважним представником органів 

пожежного нагляду держави у містах, який працював відповідно до наказів та 

розпоряджень НКВС УСРР про спільну діяльність між Головним управлінням 

комунального господарства УСРР та іншими республіканськими установами та 

організаціями. 

Керівник пожохорони займався розробкою технічної та матеріальної 

документації з питань пожежної безпеки свого міста, узгоджував її зі 

спеціальними профільними відомствами та організаціями, контролював  процес 

реалізації затверджених планів після узгодження з обласним та 

республіканським керівництвом. Проекти необхідних постанов міських рад з 

попереджувальних заходів щодо боротьби з вогнем також розроблялися 

керівником пожохорони міста. Після того як вони ухвалювалися рішеннями 

міських органів самоврядування, він контролював та перевіряв те, як ці рішення 

виконуються. Начальник вогнеборчої служби міста управляв діяльністю 

підпорядкованих йому органів державного пожежного нагляду; контролював 

процеси обстеження протипожежного стану господарств усіх форм власності на 

території міста; надавав інструкції, щодо впровадження превентивних 

протипожежних заходів у обстежених установах та організаціях; встановлював 

конкретні строки усунення проблемних питань у галузі пожежної безпеки [3, 

арк. 57]. 

Важливою сферою відповідальності начальника пожежної охорони міста 

була робота з вогнеборчими колективами та організаціями. Керівник пожежної 

служби міста перевіряв та інструктував колективи пожежників; вимагав від 

підпорядкованих посадових осіб звіти про діяльність, акти обстежень місць 

пожеж та оглядів у сфері пожежної охорони, запрошував для пояснень 

начальників вогнеборчих частин міста та інших підлеглих борців з пожежами; 

вів ділове листування з установами та підприємствами міста з проблем 

пожежної безпеки; вів розробку проектів штатів співробітників вогнеборчої 

служби, формував персональний склад вогнеборчих дружин, перевіряв 

практичні знання, вміння та навички у міських вогнеборців; займався  

розробкою місцевих правил та статутів несення вогнеборчої служби та бойової 

роботи на пожежах; управляв питаннями організації роботи на пожежах 

пожежних організацій різного підпорядкування; наглядав за процесами 

постачання харчових продуктів для пожежників, розпоряджався кредитами, 

виділеними на вогнеборчу справу у місті [4, арк. 6].    

Голова пожежної команди міста був учасником різного роду з’їздів, 

конференцій та зборів, у тому числі зібрань будівельних організацій з проблем 

пожежної охорони, різноманітних комісій у справах пожежної безпеки, 

технологічних нарад при земуправліннях з питань вогнестійкого будівництва та 

планування у селах; скликав місцеві наради, збори і з’їзди з проблем 

вогнеборчої справи; здійснював організацію та управління міськими курсами з 

підготовки пожежників, вживав важливих заходів щодо поширення серед  
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міського населення необхідних знань з пожежної безпеки, видаючи відповідні 

книги, газети і плакати. Керівник міських вогнеборців був зобов’язаний також 

вести розслідування, складати службові протоколи на людей, які були 

звинувачені у порушенні затверджених протипожежних норм з метою 

притягнення їх до відповідальності згідно законів УСРР. Він приймав скарги 

від мешканців міста й різних організацій на дії або бездіяльність вогнеборчих 

органів та співробітників пожежної охорони, у затвердженому порядку карав 

винних [2, с. 216]. 

Також голова пожежної служби міста допомагав, у межах своїх 

обов’язків, приватним та юридичним особам і установам, що зазнали збитків 

від пожеж, нагороджував вогнеборців, що відзначилися бездоганною службою, 

допомагав веденню справ вогнеборчої документації та статистики. Як особа, 

що перебувала на відповідальній роботі, керівник міської вогнеборчої служби 

користувався службовим телефоном, що був встановлений як на робочому 

місці, так і у нього вдома, а також міг цілодобово викликати службовий 

транспорт (шофера з автомобілем або кучера з кіньми), для швидкого 

реагування та управління вогнеборчими справами. 

 Очевидно, що на керівника міської пожежної служби покладалася вкрай 

велика кількість обов’язків. З огляду на це, у великих містах зі значною 

кількістю населення начальникові пожежної служби міста призначали 

помічників або заступників, а саме місто ділили на зони, відповідно до 

кількості останніх. На заступників і покладалася відповідальність за пожежну 

безпеку в цих зонах. Заступники працювали згідно затверджених наказів та 

інструкцій, виконували обов’язки голів вогнеборчої дружини міста у  

підконтрольному їм ареалі, відповідали перед начальником пожежної служби, 

який займався координацією роботи своїх помічників на місцях. Останні також 

займалися контролем діяльності керівників пожежної охорони міських районів. 

Помічники проводили організаційну роботу з розробки та проведення 

навчальних занять з особовим складом вогнеборчих частин міста; розробляли 

документи з бойової вогнеборчої підготовки, займалися складанням «звітних 

навчальних наказів на зимовий та літній періоди, надаючи цільові інструкції та 

установи на майбутній період»; складали освітні програми для проведення 

занять з особовим складом вогнеборчих частин; особисто стежили за бойовою 

та професійною майстерністю борців з вогнем у пожежних частинах; 

здійснювали облік наочних навчальних засобів та приладів і постачали останні 

пожежникам згідно затверджених планів та кошторисів [3, арк. 59]. 

До керівного складу пожежної служби міст в УСРР у досліджуваний 

період іноді призначали спеціальних заступників начальника пожежної служби 

міста з навчальної частини. У такому випадку з обов’язків помічника 

начальника пожежної охорони міста виключалися аспекти освітньої підготовки 

пожежників. На помічника з навчальної роботи покладалися наступні 

обов’язки:  

1.Спостерігати за станом підготовки вогнеборчих команд за конкретними 

програмами.  

2. Розробляти програми освітньої та професійної підготовки.  
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3.Управляти питаннями підготовки та освіти особового складу 

вогнеборчих частин.  

4. Складати та затверджувати статути, циркуляри, інструкції з усіх 

питань, що пов’язані із  професійною підготовкою особового складу 

вогнеборчих частин.  

5. Готувати та проводити регулярні наради зі старшинським особовим 

складом вогнеборців по навчальній частині.  

6. Проводити інспекції та давати інструкції вогнеборчим частинам щодо 

проведення навчальних програм та планів. [4, арк. 6 зв].           

У великих містах начальник пожежної служби мав також і заступників з 

господарчої частини, до сфери управління яких відходили господарчо-технічні 

питання роботи вогнеборчої команди міста. Останні контролювали процеси 

постачання, обліку, розподілу господарського майна і матеріалів у вогнеборчій 

команді міста, випрацьовували норми матеріального забезпечення в усіх видах 

пожежного господарства, спостерігали за належним станом автомобільного, 

кінного, господарчого вогнеборчих обозів, контролюючи доцільність ведення 

зазначеного господарства і безперебійність та ефективність його роботи [3, арк. 

60]. 

З 1930 року в усіх воєнізованих пожежних командах та професійних 

міських вогнеборчих дружинах республіки було впроваджено посаду 

політичного керівника – політрука. Ця посада також входила до керівного 

складу пожежної служби міст. Політрук керував політико-виховною роботою 

серед особового складу та очолював партійну організацію міських вогнеборців 

[1, с. 211].  

Таким чином, керівний склад служби пожежної охорони в містах УСРР у 

1931–1934 роках був досить різноманітним. Начальник пожежної охорони міста 

відповідав за загальний стан пожежної безпеки. У великих містах йому 

допомагали здійснювати цю функцію заступники. Існували також посади 

спеціальних заступників з окремих сфер системи пожежної охорони, зокрема 

навчальної та господарчої. Окремо слід виділити посаду політрука, як 

невід’ємну складову командного складу радянських військових та воєнізованих 

формувань.   
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