
ЗАТВЕРДЖЕНО 

протоколом засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсного 

відбору на зайняття посади 

начальника комунальної водолазно-

рятувальної служби Черкаської 

обласної ради 

від 03 вересня 2019 року № 1 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

для розміщення на офіційному сайті Черкаської обласної ради 
 

Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради 

від 07.09.2018 № 24-10/VІІ "Про проведення конкурсного відбору кандидатів на 

посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", із змінами, 

розпоряджень обласної ради від 14.08.2019 № 352-р "Про оголошення конкурсу 

на зайняття посади начальника комунальної водолазно-рятувальної служби 

Черкаської обласної ради",  від 03.09.2019 № 376-р "Про утворення конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади начальника 

комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради", 

враховуючи Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затверджений наказом Міністерства праці України від 29.12.2004 № 336, із 

змінами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України                   

від 22.09.2015 № 951, лист  управління цивільного захисту Черкаської обласної 

державної адміністрації від 22.08.2019 № 02.15-02.1-20/4611, оголошує конкурс 

на посаду начальника комунальної водолазно-рятувальної служби 

Черкаської обласної ради. 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ: 
 

1) повне найменування: КОМУНАЛЬНА  ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНА  

СЛУЖБА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Служба); 

2) Місцезнаходження та юридична адреса Служби: 18005, м. Черкаси,                  

вул. Гагаріна, 95, кв. 81. 

Служба створена як професійна для захисту життя людей на водних 

об’єктах, діяльність якої поширюється на всю територію Черкаської області.  

Основними завданнями водолазно-рятувальної служби є: 

  1) проведення водолазно-пошукових робіт на всіх водних об’єктах області 

за договорами з органами місцевого самоврядування безкоштовно для населення; 

  2) проведення рятувальних робіт в разі виникнення нещасних випадків на 

водних об’єктах в місцях розташування підрозділів служби; 

 3) проведення профілактичних заходів для запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах, які підлягають постійному обслуговуванню підрозділами 

служби (згідно Положення з профілактичної роботи).  

 

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ для забезпечення діяльності Служби: 

- 2017 рік – по КПКВК Мб 6817840 «Організація рятування на водах» – 

651800 грн; 
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- 2018 рік – по КПКВК Мб 2918120 «Заходи з організації рятування на 

водах» – 736600 грн; 

- 2019 рік – по КПКВК Мб 2918120 «Заходи з організації рятування на 

водах» – 826600 грн. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СЛУЖБИ 

станом на 20.08.2019 

 

                                            Показники Сума, грн. 

Основні засоби 469513,00 

Інші необоротні матеріальні активи 119484,00 

На утримання служби в 2019 році передбачено, всього  1207000,00 

 в тому числі: - з обласного бюджету  826000,00 

                                                       з них профінансовано                481831,00 

                         - з інших місцевих бюджетів  381000,00 

                                                       з них профінансовано                196970,00 

Заборгованість по заробітній платі та платежам до бюджету - відсутня 

 

СТРУКТУРА СЛУЖБИ 
 

Апарат управління 
Посада Кількість  

штатних одиниць 

Начальник служби 1 

Головний бухгалтер 1 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Разом  2,25 

 

Обласна водолазно-рятувальна пошукова маневрена група 
Посада Кількість  

штатних одиниць 

Начальник ОВРПМГ 1 

Водолаз ІІІ групи спеціалізації робіт 5 

Водій 1 

Моторист  1 

Черговий 1 

Разом  9 

 

Смілянська пошуково-рятувальна група 
Посада Кількість  

штатних одиниць 

Начальник групи 1 

Водолаз ІІІ групи спеціалізації робіт 2 

Черговий 2 

Разом  5 

      Всього 16,25 штатних одиниць 
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С Т А Т У Т 

КОМУНАЛЬНОЇ  ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНОЇ  СЛУЖБИ  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 

 затверджений розпорядженням голови обласної ради від 17.10.2016 № 256-р 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1.1. КОМУНАЛЬНА  ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНА  СЛУЖБА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ створена як професійна служба з метою 

захисту життя людей на водних об’єктах Черкаської області, відповідно до 

рішення Черкаської обласної ради від 6 липня 2001 року № 20-35 "Про 

створення обласної комунальної аварійно-рятувальної служби", зареєстрована у 

виконавчому комітеті Черкаської міської ради 04.09.2001, реєстраційний номер 

10261200000001606,  перереєстрована в зв’язку із зміною назви з ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ на КОМУНАЛЬНА ВОДОЛАЗНО-

РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 30.03.2009, номер 

запису про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 10261050008001606. 

 1.2. КОМУНАЛЬНА ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – водолазно-рятувальна служба) є 

правонаступником прав і обов’язків ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ. 

1.3. Водолазно-рятувальна служба є об’єктом спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що входить до сфери 

управління Черкаської  обласної ради, яка є її засновником. (далі - Власник). 

1.4. Водолазно-рятувальна служба підпорядкована Власнику. Органом 

управління водолазно-рятувальної служби відповідно до делегованих 

повноважень є управління цивільного захисту Черкаської обласної державної 

адміністрації (далі - Управління). 

 1.5. Повна назва: КОМУНАЛЬНА ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

         Скорочена назва: КВРС ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 1.6. Юридична адреса та місцезнаходження водолазно-рятувальної служби: 

18005, м. Черкаси, вул. Гагаріна 95 кв. 81. 

1.7. Трудовий розпорядок у водолазно-рятувальній службі визначається 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які затверджуються 

трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу на 

основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та 

службовців підприємств, установ, організацій затверджених постановою 

Держкомпраці СРСР від 20.07.84 № 213. 
 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  ВОДОЛАЗНО–РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
 

2.1. Водолазно-рятувальна служба у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, Господарським та 

Цивільним кодексами України, законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями 

обласної ради, розпорядженнями голови Черкаської обласної ради та Черкаської 
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обласної державної адміністрації, іншими законодавчими та нормативно – 

правовими актами, а також цим Статутом.  

 2.2. Водолазно-рятувальна служба є юридичною особою з моменту 

державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців і громадських формувань, має самостійний баланс, 

відокремлене майно, розрахунковий та інші реєстраційні рахунки в банківських 

установах, круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, 

штампи та інше. 

 2.3. Відповідно до головних завдань водолазно-рятувальна служба має 

право:  

 1) самостійно планувати свою діяльність, визначати перспективні та 

основні напрямки свого розвитку; 

 2) самостійно від свого імені укладати договори (контракти) з 

вітчизняними юридичними та фізичними особами на різноманітні форми 

співпраці, відповідно до чинного законодавства України, за погодженням з 

Власником та Управлінням, набувати майнові та особисті немайнові права, 

нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, третейському та 

господарському судах; 

 3) на добровільних засадах може вступати в різні об’єднання, асоціації за 

погодженням з Власником майна та Управлінням; 

 4) розробляти свою організаційну структуру. Визначати форми організації 

праці, які мають забезпечувати максимальне використання інтелектуального 

потенціалу кадрового складу служби; 

 5) здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних засобів; 

6) впроваджувати нові технології та використовувати за призначенням 

нову техніку; 

7) визначати фонд оплати праці, запроваджувати форми, системи та 

розміри оплати праці, а також інші види стимулювання праці працівників згідно 

з чинним законодавством України; 

 8) подавати органам місцевого самоврядування пропозиції щодо організації 

охорони життя людей в місцях масового відпочинку на воді, створення там 

постійних та сезонних рятувальних постів; 

 9) вимагати від усіх осіб дотримання правил безпечної поведінки на водних 

об’єктах; 

 10) безперешкодно і безкоштовно одержувати від підприємств, установ та 

організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для виконання покладених на службу завдань; 

 11) брати участь у роботі комісії з розслідування причин виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

12) надавати на договірній основі додаткові платні послуги, що не 

суперечать та не заважають її основній діяльності. Перелік додаткових послуг, 

умови їх надання, а також порядок використання одержаних за надання цих 

послуг коштів визначається чинним законодавством України. 

 2.4. На водолазно-рятувальну службу покладені відповідні обов’язки: 

 1) надання якісних послуг та робіт, передбачених Статутом; 
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2) створення умов високопродуктивної праці своїх працівників, 

забезпечення додержання чинного законодавства про працю, соціальне 

страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки тощо; 

3) забезпечення економічного і раціонального використання фонду 

споживання, своєчасних розрахунків із працівниками водолазно-рятувальної 

служби; 

4) забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до 

бюджету, згідно з чинним законодавством України; 

 5) виконання вимог чинного законодавства України щодо охорони 

навколишнього середовища, раціонального використання та відтворення 

природних ресурсів, економічної безпеки; 

 2.5. Водолазно-рятувальна служба веде самостійний бухгалтерський, 

оперативний облік результатів своєї діяльності, а також статистичну звітність і 

подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики. 

 Начальник і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 

додержання порядку ведення та достовірності обліку і статистичної звітності. 
  

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВОДОЛАЗНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
 

3.1. Водолазно-рятувальна служба створена як професійна для захисту 

життя людей на водних об’єктах, діяльність якої поширюється на всю територію 

Черкаської області. Перелік водних об’єктів і територій, які підлягають 

постійному та обов’язковому обслуговуванню водолазно-рятувальною службою 

визначаються Управлінням. 

3.2. Основними завданнями водолазно-рятувальної служби є: 

  1) проведення водолазно-пошукових робіт на всіх водних об’єктах області 

за договорами з органами місцевого самоврядування безкоштовно для населення; 

  2) проведення рятувальних робіт в разі виникнення нещасних випадків на 

водних об’єктах в місцях розташування підрозділів служби; 

 3) проведення профілактичних заходів для запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах, які підлягають постійному обслуговуванню підрозділами 

служби (згідно Положення з профілактичної роботи).  

 3.3. Відповідно до завдань, водолазно-рятувальна служба здійснює такі 

функції: 

  1) забезпечує постійну готовність своїх підрозділів, сил і засобів до дій за 

призначенням; 

2) організовує діяльність сезонних рятувальних постів в місцях масового  

відпочинку людей на воді (за наявності відповідних угод з власниками пляжів або 

з органами місцевого самоврядування); 

  3) здійснює водолазне обстеження та очищення від сторонніх предметів дна 

акваторій, які відведені для купання людей, проводить інші водолазні роботи  за 

окремими угодами; 

  4) приймає участь у заходах щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на воді згідно плану взаємодії; 

  5) організовує тренування водолазів та рятувальників по удосконаленню 

професійних навиків; 
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 6) забезпечує своєчасну атестацію водолазів водолазною кваліфікаційною 

комісією та рятувальників - відповідною атестаційною комісією; 

  7)  розробляє документи, що регламентують діяльність служби; 

  8) здійснює контроль за станом охорони праці особового складу служби. 
 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  

ВОДОЛАЗНО- РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
 

4.1. Структура водолазно-рятувальної служби формується з урахуванням 

напрямків її діяльності та поставлених завдань. 

4.2. Функції з галузевого управління водолазно-рятувальної служби 

здійснює Управління, а безпосереднє керівництво роботою водолазно-

рятувальної служби здійснює начальник, який несе відповідальність за 

результатами роботи перед трудовим колективом та обласною радою. 

4.3. До повноважень Управління відноситься: 

1) внесення пропозицій Власнику щодо діяльності водолазно-рятувальної 

служби, перспектив її розвитку та ефективного використування майна 

водолазно-рятувальної служби; 

2) подання кандидатури на посаду начальника водолазно-рятувальної 

служби; 

3) затвердження структури та штатного розпису водолазно-рятувальної 

служби; 

4)  погодження Статуту водолазно-рятувальної служби та змін до нього. 

 4.4. До складу водолазно-рятувальної служби входять: 

 1) управління служби; 

 2) обласна пошуково-рятувальна маневрена група; 

 3) пошуково-рятувальні групи;  

 4) сезонні рятувальні пости. 

4.5. Служба, рятувальники, та водолази підлягають обов’язковій атестації 

на здатність до проведення рятувальних та пошукових робіт.  

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади начальника водолазно-

рятувальної служби відноситься до виключної компетенції сесії обласної ради за 

поданням Управління. 

При призначенні начальника водолазно-рятувальної служби з ним 

укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і 

відповідальність перед власником та трудовим колективом, умови його 

матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за 

погодженням сторін. 

 4.7. Начальник водолазно-рятувальної служби: 

 1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на водолазно-рятувальну службу 

завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників 

начальника служби та керівників структурних підрозділів; 

 2) організовує діяльність водолазно-рятувальної служби та її підрозділів, 

пов’язану із здійсненням заходів щодо виникнення і ліквідації надзвичайних 

ситуацій; 
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 3) розробляє структуру, штатний розпис і табель оснащення водолазно-

рятувальної служби та подає на затвердження Управлінню; 

 4) затверджує положення про структурні підрозділи водолазно-рятувальної 

служби та функціональні обов’язки рятувальників; 

 5) призначає на посади та звільняє з посад працівників служби; 

 6) розпоряджається коштами водолазно-рятувальної служби відповідно до 

чинного законодавства України, має право першого підпису на фінансових та 

банківських документах; 

 8) керує всіма видами підготовки підпорядкованого йому основного 

особового складу для виконання в установлені терміни завдань, покладених на 

водолазно-рятувальну службу; 

 9) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його 

компетенції, видає накази; 

 10) відкриває поточні та інші рахунки для одержання по них грошових 

коштів, одержує кредити в установах банку; 

 11) заключає письмові угоди з головами райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності на обслуговування водних об’єктів на території області. 
 

     5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

5.1. Майно водолазно-рятувальної служби становлять виробничі та 

невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі. 

5.2. Майно водолазно-рятувальної служби є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. Основу правового 

режиму майна водолазно-рятувальної служби, на якій базується її господарська 

діяльність становить право оперативного управління. Служба користується і 

розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення 

господарської діяльності, у межах, встановлених Господарським кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами, а також власником майна.  

5.3. Водолазно-рятувальна служба є неприбутковою організацією. 

5.4. До джерел формування фінансів та майна водолазно-рятувальної служби 

належать: 

 1) майно, передане Власником; 

 2) бюджетні асигнування; 

 3) капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

 4) благодійні, добровільні внески і пожертвування юридичних та фізичних 

осіб; 

 5) доходи одержані від надання платних послуг та інших видів 

господарської діяльності, отриманні згідно з чинним законодавством України; 

 6) майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

 7) орендна плата; 

 8) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

5.5. Для забезпечення діяльності водолазно-рятувальної служби, за рахунок 

внесків власника, створюється статутний капітал. Розмір статутного капіталу 
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становить 2073,7 тис. грн. (два мільйони сімдесят три тисячі сімсот грн. 00 коп.). 

Власник має право приймати рішення щодо зміни статутного фонду. 

5.6. Застава майна закріпленого за водолазно-рятувальною службою на 

праві оперативного управління, здійснюється за рішенням Засновника. 

5.7. Відчуження майна (списання, передача тощо) та проведення інших 

майнових операцій щодо володіння та розпорядження об'єктами права 

комунальної власності здійснюється згідно з особливостями та вимогами 

чинного законодавства України, у порядку, встановленому Власником. 

5.8. Доходи (прибутки) водолазно-рятувальної служби або їх частини не 

підлягають розподілу серед Засновника, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

5.9. Доходи (прибутки) водолазно-рятувальної служби  використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання комунальної водолазно-

рятувальної служби Черкаської обласної ради, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

5.10. Водолазно-рятувальна служба витрачає бюджетні кошти у 

відповідності до плану використання, затвердженого згідно з чинним 

законодавством України. 

5.11. Невикористані у поточному році власні надходження вилученню не 

підлягають і використовуються наступного року. 

5.12. Грошові кошти служби зберігаються на рахунках у банківських 

установах і органах Державної казначейської служби України.  

5.13. Органи, що контролюють окремі сторони діяльності водолазно-

рятувальної служби, здійснюють повноваження в межах своєї компетенції, яка 

встановлюється законодавчими актами України. 

                            

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 
 

6.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у господарській 

діяльності водолазно-рятувальної служби на основі трудового договору, 

контракту, угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини, 

становлять трудовий колектив служби. 

6.2. Трудовий колектив водолазно-рятувальної служби комплектується 

особовим складом і поділяється на основний та допоміжний.   

До основного особового складу служби належать працівники, які 

організують і виконують рятувальні та водолазно-пошукові роботи, забезпечують 

готовність служби до їх проведення. До допоміжного особового складу служби 

належать працівники, які забезпечують її діяльність, пов’язану з виконанням 

покладених на службу завдань. 

Для проведення рятувальних та водолазно-пошукових робіт основний 

особовий склад служби забезпечується водолазною технікою, рятувальними 

засобами, автомобільним транспортом, плавзасобами, засобами зв’язку, 

необхідним спецодягом та спорядженням. 

Комплектування основного особового складу служби, професійна 

підготовка та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 729. 
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Рівень підготовки основного особового складу служби, обсяг знань, умінь 

та практичних навичок рятувальників, водолазів визначається державними 

стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмам 

6.3. Служба забезпечує постійну готовність своїх підрозділів до дій за 

призначенням. Особовий склад служби, який за графіком перебуває на 

відпочинку, може залучатися в установленому порядку до виконання своїх 

службових обов’язків. 

6.4. Працівникам водолазно-рятувальної служби забороняється 

організовувати страйки або брати в них участь. 

6.5. Обов’язки основного особового складу служби: 

1) бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час виконання 

своїх службових обов’язків; 

2) професійно проводити рятувальні роботи, вживати всіх необхідних 

заходів для рятування людей, надання їм невідкладної (до лікарської) медичної 

допомоги, не допускати невиправданих ризиків; 

3) виконувати вимоги відповідних статутів, положень, правил з питань 

проведення рятувальних та водолазно-пошукових робіт; 

4) бути готовим до проведення робіт, пов’язаних з рятуванням потерпілих 

людей на воді, удосконалювати свої професійні здібності, постійно 

підтримувати свій фізичний і психологічний стан на належному рівні; 

5) утримувати в належному стані довірені їм водолазне спорядження, 

плавзасоби та  засоби для рятування і пошуку людей.  

Посадові обов’язки кожного конкретного працівника служби 

визначаються  у контракті, який укладається з ним під час прийому на роботу. 

 6.6. Основний особовий склад служби має право на: 

1) підвищення рівня своїх теоретичних знань, практичних навичок та 

майстерності за рахунок робочого часу; 

 2) обов’язкове особисте страхування; 

3) вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання ним своїх 

обов’язків; 

 4) екіпіровку та оснащення необхідне для виконання  покладених завдань. 

6.7. Страхування, оплата праці, пенсійне забезпечення, правові та 

соціальні гарантії основного особового складу, соціальний захист їх сімей  

здійснюється згідно із законодавством України. 

6.8. Водолази та рятувальники, які виконують свої функції згідно з 

наданими їм правами та відповідно до своїх обов’язків, не несуть 

відповідальності за завдані збитки під час проведення рятувальних та водолазно-

пошукових робіт.    

    6.9. Повноваження трудового колективу водолазно-рятувальної служби 

здійснюються загальними зборами (конференціями), які скликаються по мірі 

необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Загальні збори вважаються 

правомочними, якщо в них беруть участь не менше, ніж 2/3 працюючих членів 

трудового колективу. 

Загальні збори трудового колективу: 

 розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо 

схвалення, або відхилення цього проекту; 
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 беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної 

праці, порушують клопотання щодо заохочення працівників. 

 6.10. Режим роботи працівників, графік відпусток затверджується 

начальником з урахуванням інтересів водолазно-рятувальної служби за умови 

дотримання вимог чинного законодавства України. 

6.11. Колективний договір укладається між начальником водолазно-

рятувальної служби з однієї сторони, і профспілковою організацією, з другої 

сторони. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні 

відносини, питання оплати праці, соціальні та трудові гарантії трудового 

колективу з власником водолазно-рятувальної служби. 

 6.12. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні 

колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 6.13. Сторони, які уклали колективний договір, не менше одного разу на 

рік звітують про його виконання на зборах трудового колективу. 
 

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА 
 

7.1.  До виключної компетенції Власника відноситься:  

 1) затвердження Статуту водолазно-рятувальної служби, змін та доповнень 

до нього; 

 2) здійснення контролю за додержанням вимог Статуту і прийняття рішення 

у зв'язку з їх порушенням; 

 3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію водолазно-

рятувальної служби; 

 4) прийняття рішень щодо відчуження майна, переданого водолазно-

рятувальній службі; 

 5) здійснення контролю за ефективністю використання майна, що 

знаходиться на балансі водолазно-рятувальної служби; 

 6) заслуховування звітів про роботу начальника водолазно-рятувальної 

служби; 

8.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВОДОЛАЗНО- РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
 

 8.1. Припинення діяльності водолазно-рятувальної служби  відбувається 

шляхом її реорганізації (злиття, поділ, приєднання або перетворення) або в 

результаті ліквідації відповідно до рішенням засновника - Черкаської обласної 

ради, згідно з порядком, передбаченим законодавчими актами України, або за 

рішенням суду. 

 8.2. При реорганізації або ліквідації водолазно-рятувальної служби 

звільненим працівникам гарантується додержання прав та інтересів відповідно 

до чинного законодавства України. 

 8.3. У разі припинення діяльності водолазно-рятувальної служби її активи 

повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховані до доходу обласного бюджету. 
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 8.4. Працівникам водолазно-рятувальної служби, які звільняються у зв’язку 

з її реорганізацією або ліквідацією гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до чинного законодавства України про працю. 

8.5. Водолазно-рятувальної служба  вважається реорганізованою або 

ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців і громадських формувань України. 
 

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕНЬ І 

ЗМІН ДО НЬОГО 
 

 9.1. Статут водолазно-рятувальної служби погоджується з Управлінням, 

затверджується Власником та реєструється в установленому чинним 

законодавством України порядку. 

 9.2. Водолазно-рятувальна служба має право вносити пропозиції щодо змін 

та доповнень до нього. При цьому вони повинні бути погоджені з Управлінням, 

затверджені Власником і зареєстровані у встановленому порядку. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

З питань, що не врегульовані Статутом, водолазно-рятувальна служба 

керується чинним законодавством України. 

Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не стосується 

решти його положень.  

Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до 

законодавства стає таким, що йому суперечить, Власник застосовує норми, 

передбачені новим законодавством, та зобов’язується внести відповідні зміни до 

Статуту. 

Усі інші питання діяльності водолазно-рятувальної служби неврегульовані 

цим Статутом, регулюються чинним законодавством України. 

 

УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ: 

посадовий оклад  у розмірі 8505,00 грн.; 

інші виплати, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних 

підприємств», із змінами. 

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:  

1) громадянин (ка) України; 

2) повна вища освіта або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та 

післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або 

«Право»; 

3) стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років; 

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану 

розвитку установи, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому 

передбачаються: 
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1) першочерговий план реформування установи протягом трьох року; 

2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а 

також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення економічних та 

фінансових показників установи, підвищення його конкурентоспроможності та 

виконання завдань, зазначених в установчих документах; 

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку установи. 

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:  

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;  

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 

року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення;  

3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до 

статутних документів здійснюють управління суб’єктом господарювання, а саме: 

Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та 

управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. 

4) у разі неподання одного із зазначених у пункті 24 Порядку документів; 

5) невідповідності встановленим конкурсною комісією вимогам до 

Претендентів та їх конкурсних пропозицій. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ПРЕТЕНДЕНТ ПОДАЄ ТАКІ 

ДОКУМЕНТИ:  

1)  заяву про участь у конкурсному відборі  

2) копію паспорта громадянина України; 

3) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий 

ступінь, вчене звання та документів, що підтверджують відповідність 

Претендента кваліфікаційним вимогам до керівника установи; 

4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи; 

5) біографічну довідку (резюме); 

6) конкурсну пропозицію та/або перспективний план розвитку установи у 

запечатаному конверті; 

7) згоду на обробку персональних даних; 

8) довідку МВС про відсутність судимості; 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ; 

10) інші документи, які на думку Претендента, підтверджують його 

професійні чи моральні якості. 

Претендент подає документи та заяву особисто (або через уповноважену 

згідно з довіреністю особу) секретарю конкурсної комісії. 

Відповідальність за недостовірність документів несе Претендент. 
 

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу 

управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:  
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бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 438, 435 а, м. Черкаси, індекс 18000, 

контактний телефон (0472)33-55-26, (0472)37-23-69, електронна адреса: mayno-

oblrada@ukr.net 

 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ  

Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту 

оголошення про конкурс на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 

04.09.2019 до 23.09.2019 включно.  

 

Конкурсний відбір на зайняття посади начальника комунальної водолазно-

рятувальної служби Черкаської обласної ради буде проводитись Черкаською 

обласною радою 27 вересня 2019 року о 9 год. 30 хв. у кабінеті 434 Будинку 

рад, розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185.  
 

 

 

 

Голова конкурсної комісії  

з проведення конкурсного відбору  

на зайняття посади  начальника 

 комунальної водолазно-рятувальної  

служби Черкаської обласної ради                                           В. ТАРАСЕНКО 
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