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У правління інформаційного 

забезпечення та доступу до публічної 
інформації виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Комунальним підприємстkом "Київський метрополітен" відповідно до 
доручення виконавчого орга~1 Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 03.02.2016 № 419(з) розглянуто ваш запит від 
03.02.2016 без номера щодо на ~шия копій посадових інструкцій станційного 
працівника служби воєнізованЬї охорони в метрополітені та станційного 
поліцейського в метрополітені. І 

За результатами опрацювання надаємо копію посадової інструкції 

інструктора загону оперативн9го контролю служби воєнізованої охорони 
КП G'Київський метрополітен". І 

Копія посадової інструкц~ї станційного поліцейського в метрополітені 
у КП ~'К~їв~ький метрополітен'JІ відсутня, вказана інформація не перебуває у 
володшю шдприємства. 

Додаток: за текстом на 3 арк. 

Начальник 

юридичного управшння В.М.Бабенко 

Костильов 238 57 51 
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IOf "Квівсь1.."1Ій метрополітен" 
Служба воєнізованої охорони 

D· 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

начз:т:-z>({би 
вг~с,.:о;~.Q/{~,хо;рощ~ ~ 

КО'\!~~~ ;~;,~)~,. ,:~~ 
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ПОСАДОВАUl(:ТРУІЩІЯ 
інспектора заrояу опера:rевно:го ковтР.О./1!Ю сдужби восяізоваяої юwрщц.: 

1. За1·аJ1ьm uмож:евпш 
1.1. ОсноRНf!МИ: об'ов'я:зкам:и і:нсuектора є посилен:ня роботи 

контрольних пунктів с'І:ецщії з метоrо забезпечення: повноти опла~ 
пасажирами вартості проїЗду та перевезення багажу в метрополітені. 
к~жтрОJJь за дотримащ1ям: Правил користування метроnодітеном ·та Правил 
пожежної безпщGІ на ме-rроnолітенrоr. gадания допомоги та роз'яснецня 
пасажирам при: їх зверненнях щодо користування: БК nри проході чер.е~ AI<n, 

· nоnов,нешu1 ресурсу БК н;а АДБК~ u:орядду користування АВЖ. 
1.2. Робочим місцем інсnе:ктора ющя.ється касова зала та :вестибюль 

станції З КЩtтроШ..!Цї:М пунктом, ВИR:ОНаRНЛ: СВ.ОЇХ: обов'язків ПОВ1ЦЦІО 
:поєднуватись з ввічливіс'l'Ю, стримаmстю та повагою з сто.сунках з 
пасажи:рами і працівниками: м~трополі'І'ену. При проведенні загальноміських 
заходів, місце виконання обов'язt<Ї!і та графіки роботи можуть 
коригуватись. 

1.3. Hu посаду інспектора приймаються особи, які, як правило, пройшли 
службу g зброЙНЮ( силах, мають ПQВНУ середню освіrу, отрим.ал~ ПО:\Итивнйй 
висновок за результатами співбесіди за участю психолога 'Іа ·пройшли 
попереднє медnчне обстеження. 

1.4. Інспеtсrор приз.яачається на посаду та звільняється з роботи 
начальняком метрополітену за 1!.оданням вачальюнса служби воєнізованої 
охорони. 

1.5. До самостійної роботи інсnектор допускається після проведення 
всіх видів інструктажі~. ІJавчання згідно з програмою rrочаткової підго:rовки, 
стажування на nосаді та здачі заліків в розрізі nосадових обон'язків, питань 
охорони праці, правил користувавня: метрополітеном та інmих: nормативних 
акrів, що регламентують питання безпеки руху. 

1.6. Після здачі заліків розnоряд)!(енням начальн:ика служби інспектор 
закріплюється за· зміною та nідnорядко.вуєтЬся старшому інсnектору, а також 
викоuує наказв та розпорядження в поря.Ф<у nідлегJІості. 

1. 7. В своїй роботі інспектор керується діючим законодавством, 
нормативною та організаційною документацією, я.ка діє на метрополіте.Еі, 
положенням про сs1ужбу в.оєнjзованої охорони, а також цією інструкцісю. 

2. ФуnкціонщJкьп.і обов'язки 
2.1. Виконання посадових обов'язків інсаектора здійснюється 

:відлавідно до правйл вцутрішнt.~JГО трудового розпорядку, затверджених 
графіків роботи:, які передбачають nоч~ток та закінчення: робо~ої зміни, місце 
внконання обов'яз.кіл, ч3с тех1rо..'Іоrіч.дих ц~рерв та перерв для при.йня:rтя їжі, 

2.2. На робоЧ.1t місце інсnе:ктор повинен прибути в форменому одязі із 
знакамв роз:t'і:знення, що відцовідають займаній пос~ та іцстру1щії з прази;л 
носіння. форменого одяrу, мати оха)'.!:най зовнішній вигдЯд. Iнcn:e1cr0p із 
порушенням пра:Вйй носіння форменого одягу або при відсутності службового 
посв.ідч:ення, перепустки та нагруд:в:ого знаку на форменому одязі, а тако){( в 
а:еохайн{)му вигю1ді до роботи: не до.пусжається. Окремі доручення 
керівнидтва метраnоліrену -т служби можуть вй:Іt:еtнуватись в цивідьвому 

одязі. 
2.3. До початку роб.очоУ зміни: інспектор повинен перейірити наявRіr;ть. 

та справність отороджувалмшх Засобів та коwrро;ttьних бар'єрів, пере.У<:онаmсь 
в rrраце:щатнрсті пристроїв 'пасажирсь-кої автqматики. З~реєструват.цсь про 
прибутrя на роботу у старшого інсnектора лінії, поІіідомивmй ·його про всі 
недоліки, які бушt виявле.ні nри прийнятті · :зміни, а також отрим:ата в 
ci:;;ipmoro іп,сцектора інформацію про :всі зміни та доnо~шення до норма'І:И!вюr 
ак'l'ів, які регламентують роботу інспектора. · 

2.4. Зареєструватись в касі стаьтції в книзі обліку робочого часу та 
. :lадишити св<>ї особисті гроші, жетони та проїзні квитк~ (крім власного 
службовоrо) із заnисом: у книзі об-ліку власиих rроше:й. 

2.5. Прк ІНі:конаняі завдань керівництва метрополіJ"ену та служби не 
йов'язаних з роботою в:а контрольних пунктах став:цій, інспектор залишає 
власні гроші та проїзні квитки при собі із задисом у робочому щсденцику 
інспектора ЗОК. 

Т.6. Пря збщьmеню суми власних кошт1в на nротяз1 ро6оч01 змнш за 
рахунок повернення. борrу, отримааяя заробітної плати, зняття гроmей з 
банкомату тощо, повідомити про це свого ст1:1ршого інспектора. · 

2. 7. Зберігання при собі, серед особистих речей, ·в службових 
приміщеннях власних грошей не оформлених наJlежним чином є грубим 

nорушеl!НЯМ nосадов.Их обов'язків. 
2.8. Інспектор по!'JИйен утримувати в надежному санітарно-гігієнічному 

та проти.пожежному стані, побутові приміщення закріплені за інспекторським 
складом загону операпm:н;ого контр.олю. 

2.9. Інсnектор зобов'я~аний негайно повtдомити свого старшого 
інсnек'Іора npo всі випадки nоруm~ння тру дової дисдЮІліни, nосадових 
обов'язків, правил внутрішньоrо трудового розпорядку. правил rrожеж;ної 
безnеІ<и прадівнию~ми: загону оперативного контролю, служби ВО та іншими 
працівни:ками метропоn.ітену. 

2.10. Весь перебіг подій, перелік виконуваних робіт, відсутнос1;і на 
робочоі'\іУ місці, конфлі1сrні ситуації. та непорозуміння за робочу зміllу 
відображаються в сп.еціальяому журналі -·робочому щоденнику інсп:ектора. 

2.11. Під час ви.конання своїх обов'язків інспектору забороняється 
займатись сторонніми справами та ве&rи сторонні розмов:И n:o мобільному 
телефону. При н:еобхіщrості здійснити або прий:я.я:тц дзвінок розмова пови:нна 
три'Вати не більше двох хвилин. 
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3. Права 
3.1. Став.і:ПИ питання перед керівництвом служби:· про вдосконалення 

роботи загону оператм.ввого контролю з урахуванням .досвіду пра.ктич:ноі 
роботи та змін оперативної обстановки. 

З .2. В.носити uропоз.иції по вдоскоuалевню технічu.их засобів та 
3аrороджувальних пр.истроШ на контрольних пунктах метрополітену. 

З .3. Вимагати від пасажирів дотримання «Правил користування: 
метрополітеном». 

ЗА . .Контролюва-rи дотримання вимщ· пожежної бе:!nекn на станції, 
п-еревіряти встат-ювленим порядком наявність та спра11ність первинних засобів 
пожежогасіння, си-стем аожежного :водоІІостачанпя. 

3.5. Вимагати від тrасаЖйрі:в та працівників м;-етропоЛі"rену дотрима1щg: 
в-имоr <іllравил пожежної" безпеки в:а мечюполітенаю>. · 

3.6. Перевіряти в пасажирів наявнkrь та достовірність д0кументів, я:к:і 
надають право проїзду у метрІ)nолітені. 

4. Від1rнІВідальнkrь 
4.1. За культуру обслуrовуващ1я: пасажирів, чітке дотримання освов 

діючоrо законодавства та своєчасне і якісне виконання вимог цієї посадо:вої 
інструкції. 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійсненюr своєї діяльності, 
в межах, визнач:ен:их діючим адміністративним, кримінальним та 

цивільним: законодавством України. 
43. За завдання ма.теріал.ьної шкоди,- в межах,. визначених д:іЮчим 

цивіІІhНИМ законодавством та 5аконода13ством про працю У.країни:. 

5. Повинеn звати 
S.1. Закони, поста.нови,_укази, розпормженnя та інші но~;:>матиано- · 

правові акти, які реrулюють питанЮt пр.о1зду ra порядок на.Дання пільr в 
метрополітені. 

5.2. Норматиrщі акти з безпеКн перевезення пасажирів на ескалаторах, 
і.Нструкцію Ію вз.аємодії чергового персоналу службруху, комерційно! та 
ескал.аторвої КП Київський метрополітен» NоЗ-1/Н від 1 і .02.2005р. 
інструкцію з орr.аці:задїї ко:мерційвоІ роботи: станцій та веденІіЮ 
станціhтоrо комерційного звіту (розділ 12 «Порядок вй.рішення спірних. 
питань з пасажира.ми при оплаті . rчюїзду 3а ДОПОМО'ГОЮ БК). правила 
користуванюJ к-в:иткам.и ц;:~. еснові БК, шструtщі1 про nррядок користування 
пристроями пасажирської автомати:ки. 

5.3. Всі види документів, шсі н~дають право пільгового проїзду, а 
також всі стуnені захисту, передбаЧеІrі для кожного з цих документів. 

5.4. Правила користува.FІня метроподітеном в повном.у обсязі. 
5.5. Правила пожежної безnеl<Я na метроподітенах.. 
5.6. Вимьrи пожежної безцеки для службов~х, адміністративних. 

технологічних приміщеаь па ста.нціях та об'єктцх метрополітену. 
5.7. РоЗташуванвя первинних засобіn rrожещ-оrасіння, водопостачання, 

охоронної та пожежної сигналізації. 
- 5.8. Правил;>. і в:ормч охорони Праці, 11ироб1tич:ої санітарії, цивільного 

захисту. 

6. Кваліфікаційні вимоги 
6.1. Повна середня або вища освіrа та позитивні ваелідки сuівбесіди 

при зарахуваині на посаду з. дв:охмісячнйм випробІІ':им терміном. 
6.2. Відсутність в:еrативної інформації з правсюхороннrrх. органів за 

місцем проживання та позитивні результати заліків по закінченню 
випробного терміну. Зна.ншr украінської мови в межах, необхідних для 
якісиого В!fк~шшnя nор1,tд(.}ВИХ обов'язків, комунікабельність1 вміння 

спілкуватись та з.находйти порозуміння з пасажирами. 

7. Взаємовідяосиви 
На виnадок відпустки або при відсутності на роботі з інших щт:ч:ин 

інсп.ектор загону оперативного контроJГtе заміщується відnовід:но з змінами, 

вяесєними в графік роботи загоnу. · 

Заступн~к начадьни:ка служби 



2.12. Іясnектор при вмц:оRІанні обов'язків повинен; 
2. !2.1. Здійснювати контроль за всіма процесамц, які відбуваюнся на 

робочому місці та Еа контрольному пункті станції, Д{)l(Ладати зусиль ДЛЯ 
ющанщ1 необхідної допомоги пасажирам nри кори~..-туванні пристроями 
nасажи:рськоr автоматИ'юr, ие допускати непорозумінь, конфліктних ситуацій 
з пасажирами та nраців:никами метроаолітену та вживати заходів для 
усунення іх наслідків. 

2.12.2" Досконало володіти самому • і роз'ясnювати пасажирам 
положення керівних документів, які дозвоJтяють (забороняють} безкоштовний 
проїзд ~·ромадян та перевезення багажу в метрополітені. Не допускати 
проходу пасажирів на станцію без оплати та по документах:, які н.е дають 
:права безкоштовно.го проі'зду в метроrrолітені або не відповідають 
встановленим вимогам. Вимагати від пасажирів дотримаюш нравил 
користування метроnолі:rеном. За пропуск пасажирів, які н'е оплатили проїзд 
та порушили правила користування метрополітеном інспектор несе особисту 
відповідальність. · 

2.12.3. Запобігати: випадкам перевезенwz в метрополітені багажу без 
оплати а також. реч:овин, матеріалів та предметів, п.еревезещur як:и::х: 
заборонено правилами користування метроrюлітеном. 

2.12.4. Надавати практичну допомогу по забезпеченню проїзду в 
метрополітені інвапідів на коля<жах, інвалідів по .зору 1-2 груп та інших 
uасажирів з обмежеttими фізичним:л 1.111щІ<ливостями. 

2.12.5. Надавати технологічні ·ra обідні перерви контролерам із 
записом у книзі nрййому-nермаttі зміни на контрольному пункті, На час 
надання таких rrepepв здійснюва1·и контроль за роботою ескалаторів на 
верхІrій гребінці п1 їх зуnинку в термінових rщ:rrадках (станція «Лісова1> - на 
нижи.ій гребінці). 

2. І 2. 6. Негайно викликати на р_Qfір~~рацівrшzсі1L.Мід.іціХ--}'-ра..~і
наарівання конфліктної ситуації, у випадках nорущення пасажираМи 
гром.адськоrо r~орядку, при виявленні :аа станції людей з неадекватною чи 
відозрілою nоведін:кою, підозрілих предметів а також осіб в ·нетверезому 
стані та у стані наркотичного сn'яніnня. 

2.12.7. У разі виявленця у пасажира докумета з озна~сами nідробки 
або підробденого проїзного квитка, який був пред'явлений пасажиром для 
отримання nрава безкоштовного проїзду в метрополітені, пеrа.йно виюш:кати 
на контрольний пункт працівника міліції, якого детально і:fіформувати про всі 
обставини події. · 

2.12.8. Про затри:мання пасажира працівником міліції доповідати 
рапортом начальнику служби. У випадку, якщо nрацівник міліції не виявив 
ознак злочину з боку пасажира, але пред'яВJrений ним документ не дас пра:ва 
безоппатноrо проїзду (не відиовідає встановлеnому зразку, ·з закінченим 
терміном дїі, пред'явлений не власником тощо) інспектор пропонує такому 
пасажиру сплатити проїзд або залишити територію метрополітену. 

2.12.9. Про всі конфліктні ситуації та непорозуміння з пасажирами та 
працівниками . інших служб негайно повідомляти старшого інспектора 
письмово не пізніше терміну закінчення зміни. 

2.12.1 О. При виЯвленні грошей або жетонів на робо';Іому місці 
контролера негайно викликати на контролr.ний пунь.-т старшого касира та 
постового міліціонера і зробити запис за підписами трьох 'Шенів комісії про 
обставини виявлення жетонів (грошей) в Книзі обліку залишених пасажирами · 

же"J:он.і:є на контроJlьному пункті станції. Жетони прокинути в АКП, а гроші 
оnрмходувати: по касі із включенням у виручку. 

2.12.11. Контролювати закриття або заклеювання: отвору для прийому 
жетонів жетоноаналізатора АКП, виключеного встановден~м порядком з 
техFТічних причин. Про всі відхилення від нормальної роботи пристроїв 
пасажирської автоматики не.гайно сповіщати старшого інспектора. 

2.12.12. При виn·ада~ні жетонів в чашу nоверн:ення через 
перевантаження АКП викли:кати старшого касира для відключ:еная АКП та 
сповістити ста,ршого інспектора. 

2.12.13. Здійснювати супровід працівників комерційної служби nри 
транспортуванні жетонів, проїзних квитків та гроmей. 

2.12.14. ВИмаrати дотримання вимог «Прави.!1 пожежної безпеки на 
метроnолітенах» J;Jiд пасажирів та працівників метрополітену. 

2.12.15. Здійснювати реагуванця на повідомпенnя чергового по службі з 
метою виявлення джерма зади:мленюr, загорання на станці1 дислокації або на 
rі:рилеглих станціях або об'єктах. метроnо.rіітену. 

. 2.12.16. Надавати допомогу групі реагування в разі спрацювання 
охоронно'і або пожежної сигналізації на станції дислокації або прилеглих 
станnіях та об'єктах метрополітену. 

2.12.1,7. При виникненні пожежі на станції або в рухомому складі 
інспектор повинен вжити заходи по .організації евакуації nасажи:рів та гасіння 
пожежі первинними засобами пожежогасіння. 

2.12.18. Контр<щювати наявність та справність засобів пожежогасіння, 
інформуватц старшого і.нсnектора про грубі порущення правил пожежної 
безпеки ~ия:ю1ених під час робочої зміни. 

2.12.19. При погірmеняі самопочуття під час виконання обов'язків 
негайно повідомляти про це старшого інспектора. Пkля відвідання 

_ ~,ІШЗного закладу nовтор:е:о nроін:фоІJМУвати 1старшоrо інспектора ПQО __ 

рішення лікаря: (визнання працездатності інспектора, видача лікарняного 
листа, госпіталізація, тощо). 

2.12.20. В разі неможливості з'явитись на роботу у встановдений 
графіком час в зв'язку з захворюванням, або отриманою травмою інспектор 
повинен будь-яким доступним способом особисто проінформувати старшоrо 
інспектора про хворобу та вказати термін відкриття листа непрацездатності, 
його номер, на.зву та адресу лікувальноrо закладу, прізвище лікаря. 

2.12.21. При виконанні заходів no поnе.реджен;ню стихійної торгівлі, 
несанкціонованого розміщення реХ<Л:ами на площах метрополітену суворо 
дотримуватись вимог чинного законодащ;тва України. 

2.12.22. Дбати npo особисту безпеку і здQров'я (бути уважн:им і 
обережним} у процесі виконання посадових обов'язків, uід час пересування та 
перебування на території метроnоJ!ітеау. 

2.12.23. Знати та виконувати вимогu інструкцій та іпmих: нормативних 
актів з охорони праці в обсязі необхідному для вйков:ання йоrо посадових 
обов'язків, проходити у визначені строки навчання, усі види ів:структажів та 
перевірок знань. 

2.12.24, Проходити в уставовленому законодавством порядку та· 
визначені строки обов'язкові медичні оп1яди, обстеження. 

2.12.25. Виявляти та припиняти спроби несанкціонованого продажу 
жетонів сторонніми особами. 

2.12.26. Здійснювати заходи щодо недопущення перебування 
безхатченків у вестйбюлях станцій. 


