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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Херсонська обласна комунальна аварійно -  рятувальна служба (далі 
Служба) створена відповідно до Законів України “Про місцеве

амоврядування в Україні”, “Про аварійно-рятувальні служби”, “Про правові 
асади цівільного захисту”, Господарського та Цивільного кодексів України за 
іішенням Херсонської обласної ради від '24” листопада 2004 р. № 324 як 
[редставника власника майна спільної власності територіальних громад 
>бласті.

1.2. Засновником Служби є Херсонська обласна рада.
1.3. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, 

юзрахунковий, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм 
іайменуванням, штамп та інші реквізити.

1.4. Служба є об’єктом спільної власності територіальних громад області.
1.5. За організаційно-правовою формою Служба є неприбутковою 

організацією, основна діяльність якої здійснюється на некомерційній основі без 
мети отримання прибутку.

1.6. Повна назва Служби українською мовою:
• -  Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба.

Скорочена назва Служби українською мовою:
- ХОКАРС.

Повна назва Служби російською мовою:
Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная

служба.
Скорочена назва російською мовою:
- ХОКАСС.
1.7. Юридична адреса Служби : 73034, місто Херсон, проспект адмірала 

Сенявіна,5

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

2.1. Служба створена на принципах єдиноначальності, статутної 
дисципліни і призначена для оперативного реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного, природного характеру, проведення пошукових, аварійно- 
рятувальних та інших невідкладних робіт. 4

2.2. Служба здійснює свою діяльність у відповідності до Законів України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про аварійно-рятувальні служби”, 
“Про правові засади цивільного захисту”, Господарського та Цивільного 
кодексів України, відповідних нормативних актів, затверджених Міністерством 
України з питань надзвичайних ситуацій, рішень обласної ради, розпоряджень 
голови обласної державної адміністрації та управління цивільного захисту 
населення і територій обласної державної адміністрації.

2.3. Служба є спеціальною, багатопрофільною організацією. 
Багатопрофільність передбачає, що його оперативний особовий склад 
підготовлений, споряджений та оснащений відповідними рятувальними 
засобами для екстреного реагування та ліквідації наслідків більшості груп та



соціально-політичного та побутового (нещасні випадки) характеру, визначених 
Державним класифікатором НС ДК 019-2001, а особовий склад навчений для 
виконання аварійно-рятувальних робіт.

2.4. Предметом діяльності Служби є:
© пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охорони 

здоров'я людей та збереженням довкілля;
• здійснення екстрених і негайних заходів по рятуванню людей, які 

опинилися на місці аварії, в надзвичайних ситуаціях на водних або підводних 
об’єктах, надання долікарської медичної допомоги потерпілим на місці аварії;

• локалізація надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру із застосуванням спеціальної техніки, обладнання і оснащення в 
атмосфері, непридатній для дихання, погрози вибухів, обвалів, затоплень, 
хімічного та радіаційного заражень та інших небезпечних ситуацій;

• безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та 
превентивної безпеки життєдіяльності населення;

• обов’язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру і мінімізацію їх негативних наслідків;

• ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, 
призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування 
на них;

, • забезпечення . комплексного обов’язкового аварійно-рятувального 
обслуговування об’єктів, з якими укладені договори, і територій, що визначені 
органами місцевого самоврядування;

• постійна готовність чергових сил підрозділів до виїзду на рятування 
потерпших та ліквідацію наслідків НС;

• взаємодія з іншими аваріино-рятувальними службами та 
формуваннями;

• запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх 
наслідків та захист населення і територій;

•  термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт;

•  локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що
виникають під час аварій та катастроф; -

, •  проведення робіт по нейтралізації отруйних речовин в місцях
зберігання та розливу, на ділянках місцевості, будівлях і приміщеннях, у тому 
числі демеркуризації ртуті;

• рятування людей при транспортних аваріях і катастрофах на 
залізничному, автомобільному транспорті, міському електротранспорті;

• виконання робіт та надання платних послуг населенню згідно з 
діючим законодавством, якщо це не суперечить його цілям та не впливає на 
готовність до виконання основної діяльності.

Регіон обслуговування -  адміністративна територія Херсонської області. 
Служба має право здійснювати свою діяльність і на інших адміністративно -



територіальних одиницях держави та за кордоном відповідно до діючого 
законодавства.

III. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СЛУЖБИ

3.1. Обов’язки Служби:
• організація функціонування структурних одиниць у режимі 

цілодобової постійної готовності до виконання необхідного комплексу 
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій або загрози їх 
виникнення ;

• виконання екстрених і невідкладних заходів в умовах надзвичайних 
ситуацій з метою рятування людей, надання першої медичної допомоги 
потерпшим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці 
події та під час евакуації;,

• виконання інших аварійно-рятувальних робіт, що потребують 
спеціальної кваліфікації і застосування газозахисних апаратів та інших 
спеціальних технічних засобів, якими користуються працівники аварійно- 
рятувальної служби;

« постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового
склад}' для проведення аварійно-рятувальних робіт;

• забезпечення можливості тридобового проведення аварійно- 
рятувальних робіт в автономному режимі, створення для цього відповідних 
матеріально-технічних резервів та системи життєзабезпечення;

» підтримання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності під час проведення аварійно- 
рятувальних робіт, координація дій у процесі використання сил і засобів інших 
аварійно-рятувальних служб та їх підрозділів;

•  участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення 
надзвичайних ситуацій на об’єктах та територіях, що обслуговуються 
Службою;

• розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності
населення і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних ситуацій 
та практична їх реалізація за рішенням органів виконавчої влади; 4

• виконання робіт, визначених на договірних засадах, за дорученням 
місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на підвищення безпеки і 
життєдіяльності населення.

3.2. Служба має право:
• одержувати вичерпну та достовірну інформацію , у тому числі про 

об’єкта, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для 
виконання своїх обов’язків;

• вимагати від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, 
дотримання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

• залучати у встановленому порядку необхідних спеціалістів, у тому 
числі і -:д;.~ково-дослідних установ і закладів, для надання консультацій щодо

аваршнснратувальних робіт:



5
• використовувати в установленому порядку, у тому

числі на договірних засадах, засоби зв’язку , транспорту та інші матеріально- 
технічні ресурси підприємств , установ та організацій для рятування людей і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, доставки особового складу і 
спеціального оснащення на уражені об’єкти і території;

• подавати керівникам підприємств , установ, організацій, місцевим 
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції 
щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення 
виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення;

• укладати договори на постійне та обов’язкове аварійно -  
рятувальне обслуговування з об’єктами підвищеної небезпеки, що знаходяться 
в зоні відповідальності на території Херсонської області, обстежувати об’єкти і 
території , що обслуговуються Службою, з метою запобігання виникненню 
аварій та надзвичайних ситуацій;

•  виконувати роботи, які не суперечать статутним цілям;
« надавати в установленому порядку за договорами на платній основі

додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності 
Служби.

23. Особовий склад Служби комплектується на контрактній основі 
згідне зі штатним розписом і поділяється на основний та допоміжний, 
контракт укладає начальник Служби, Форма контракту з основним та 
допоміжним особовим складом визначається відповідно до типової форми, 
затвердженої Кабінетом Міністрів України.

IV. МАЙНО СЛУЖБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

4, і , Майно Служби становлять основні фонди та обігові кошти , а також 
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

43. Майно, що закріплене за Службою, є спільною власністю 
тєритгрїзльної громади Херсонської області і належить їй на праві 
оперативного управління. Здійснюючи це право, Служба володіє, користується 
і рови ірдджається цим майном у визначеному порядку, що не суперечить 
чинЕГму законодавству. 4

Служба має право розпоряджатися майном, закріпленим на праві
оперативного управління, на свій розсуд, вчиняти будь-які дії, що не суперечать 
чине дму законодавству та цьому Статуту, крім основних фондів, 
резпгціцження якими здійснюється з дозволу власника.

-  С. Статутний фонд Служби становить майно, передане Херсонською
~'ч- радою вартістю згідно балансу - 343486,79 грн.
± -  Джерелами формування майна Служби є:
• майно, передане їй засновником;
• кошти бюджету на виконання окремих програм;
• кошти, одержані в установленому7 порядку від плати за постійне та

г-5:з Дгжіег обслуговуванню пвтетдшю небезпечних об’єктів на договірній 
існгт, їадіні послуги, еиктевн: гсгстн;



•  матеріальні цінності, векселі або використання інших
форм розрахунків, при неплатоспроможності підприємств;

•  грошові та матеріальні внески суб’єктів підприємницької діяльності 
та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;

« кредити банків та інших кредиторів;
« інші джерела, не заборонені законодавством.
4.5. Оплата праці працівників Служби здійснюється за рахунок, у порядку 

і розмірах, визначених чинними нормативно - правовими актами з питань 
аварійно-рятувальної справи.

4.6. Служба відповідно до законодавства має право укладати договори, 
набувати майнових і немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і 
відповідачем у суді.

4.". Служба має право утворювати фонди (розвитку, споживання, 
соціального забезпечення тощо), призначені для покриття витрат, пов’язаних з 
її діяльністю.

4.8. Фінансування Служби здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету та власних надходжень.

4-9. Служба забезпечує основну діяльність на некомерційній основі.
4.10. Збитки, завдані Службі через порушення її майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, компенсуються за 
рплеццзм суду.

V. УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ

5.1. Органом управління діяльністю Служби є її засновник, а оперативне 
управління діяльністю покладається на структурний підрозділ з питань 
цивільного захисту обласної державної адміністрації.

5 0. Безпосереднє управління Службою здійснює начальник Служби, 
який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням сесії обласної 
ради ш. поданням керівника структурного підрозділу з питань цивільного 
іпхилд глласної державної адміністрації і діє на принципі єдиноначальності та 
нете ггьну персональну відповідальність за готовність Служби до виконання 
ьььгтьзг -  рятувальних робіт, за діяльність Служби та цільове використання

6

і  Організаційна структура та штатний розпис служби затверджується 
лпсгм Служби по узгодженню з керівником структурного підрозділу з 
цивільного захисту обласної державної адміністрації.
-  Кошторис на утримання Служби затверджується керівником 

т е і г о  підрозділу з питань цивільного захисту обласної державної 
—ьцп, як головний розпорядник коштів.

5 і... Начальник Служби:
• розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та 

ппеезпжн структурних підрозділів, приймає та звільняє працівників Служби;
• представляє Службу в органах виконавчої влади, діє від імені 

узггЕ : і іднвеинзх з підприциствами. установами та організаціями, відкриває



» у межах своєї компетенції видає накази (розпорядження), 
дає вказівки, обов’язкові для підпорядкованих підрозділів та працівників, 
організує та контролює їх виконання;

• виконує інші функції, передбачені статутом Служби.

VI. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1. Інтереси трудового колективу представляє його виборний орган -  
Рада тру дового колективу:

* трудовий колектив і його виборний орган здійснює представництво 
і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників в 
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з 
адміністрацією Служби;

* бере участь у здійсненні державної політики у сфері трудових 
відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту працівників;

• здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, 
додержанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов.

VII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
".1. Зміни та доповнення до статуту вносяться відповідно до чинного 

шдднгдавства України.

7
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VIII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ

§Л. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення) 
ги здійснюється за рішенням Засновника або рішенням суду.

Ліквідація Служби здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
гьгтьгється і діє у порядку, визначеному законодавством України.

і П р и  реорганізації та ліквідації Служби працівникам, що 
тп-г-.г.^укггься. гарантується збереження прав та інтересів згідно з трудовим
ггдіддБСтвом України.

і -  Майно, яке належало територіальним громадам Херсонської області, 
д  .гагтггадт? Служби передається власнику.

і :  Служба вважається реорганізованою або ліквідованою з дати
іШєеел відповідного запису в органах державного реєстру України.

Ггдтут введено в дію з „ 2004 року.
З дым;- Статуті пронумеровано, прошнуровано та скріплено гербовою
''1Ш2Т5ДЫ ^  аркушів.
Зсе— Статуту зберігається

ЗГ гдд Гтгтуту зберігаються г г /   •
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Зміни та доповне

Херсонської обласної комунал£одС:5 
аварійно-рятувальної служби

1. Пункт 1.1. доповнити в такій редакції:
після слів “територіальних громад області” доповнити словами “для 
обслуговування територій та об’єктів комунальної власності, що знаходяться на 
території Херсонської області, які визначаються центральним органом 
виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною 
радою”.

2. Пункт 1.1 доповнити абзацом другим :
„Залучення Служби до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівня здійснюється* за 
розпорядженням засновника або керівника органу оперативного управління. Для 
ліквідації надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня, залучення Служби 
до виконання аварійно-рятувальних робіт здійснюється за розпорядженням 
центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій 
відповідно до чинного законодавства України”.

3. Пункт 1.3. викласти в такій редакції:
“1.3. Служба набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації у 
центральному органі виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій.

Служба має самостійний баланс, розрахунковий, поточний та інші рахунки 
в установах банку, печатку із своїм найменуванням, штамп та інші реквізити”.

4. Розділ „Загальні положення” доповниш пунктом 1.8.:



“1.8. Припинення службою обслуговування можливе у разі закриття об'єкта та 
ліквідащї причин, які зумовлюють його небезпечність, що підтверджується 
актом спеціально утвореної міжвідомчої комісії'”.

5. Пункт 2.2 викласти у наступній редакції:
„Служба здійснює свою діяльність у відповідності до Законів України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, „Про аварійно-рятувальні служби”, „Про 
правові засади цивільного захисту”, Господарського та Цивільного кодексів 
України, відповідних нормативних актів, затверджених Міністерством України з 
питань надзвичайних ситуацій, рішень обласної ради.”

6. У першому реченні пункту 2.3. слово “спеціальною” вилучити.
7.У другому абзаці пункту 2.4. слово “долікарської-” замінити словом 

“долікарняної”.
8. Сьомий абзац пункту 2.4. після слова „територій” доповнити словами 

„що знаходяться у комунальній власності на території Херсонської області та 
визначені центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних 
ситуацій та Херсонською обласною радою”.

9. У пункті 2.4 в абзаці 12 після слова „локалізація” виключити слово
„зон”.

10. У другому абзаці пункту 3.1. слова „надання першої медичної 
допомоги” замінити словами „надання долікарняної допомоги”.

11. У пункті 3.1 абзац 9 доповнити : „за наявності відповідних дозволів”.
12. .Абзац шостий пункту 3.2. викласти в такій редакції:

“здійснювати постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів та окремих 
територій, які визначені центральним органом виконавчої влади з питань 
надзвичайних ситуацій, Херсонською обласною радою”.

13. Абзац сьомий пункту 3.2. вилучити.
14. Абзац восьмий пункту 3.2. викласти у такій редакції:

„надавати в установленому порядку за договорами на платній основі додаткові 
послуги, перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 
травня 2002 року № 644 „Про затвердження переліку додаткових платних послуг, 
які надаються аварійно-рятувальними службами”.

15. Пункт 4.4 абзац 3 викласти у наступній редакції :
„кошти одержані в установленому порядку на договірній основі від плати за 
постійне та обов’язкове обслуговування потенційно-небезпечних об’єктів 
комунальної форми власності, надані послуги, виконані роботи» 4

16. Змінити назву розділу V і викласти у такій редакції.
„Структура та управління службою”.

17. Пункт 5.1. викласти у такій редакції.
“5.1. Дислокація та організаційна структура Служби визначаються засновником .

Структура Служби складається з управління Служби, основного 
(оперативного) та допоміжного складу”.

18. Пункт 5.2 викласти у наступній редакції :
„ Управління Службою здійснює начальник Служби, який призначається на 
посаду і звільняється з посада рішенням обласної рада.

Начальник Служби діє на принципі єдиноначальності і несе повну 
відповідельшсть за готовність Служби до виконання авар ійно-рятувальнііх робіт,



19. Пункт 5.3 викласти у наступній редакції:
„Організаційна структура Служби затверджується Засновником, штатний розпис 
Служби затверджується начальником Служби”.

20. Пункт 8.1. викласти у такій редакції:
“8.1. Припинення діяльності шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу) 
або в результаті ліквідації Служби здійснюється за рішенням Засновника, 
погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних 
ситуацій, а також рішенням суду”.

21. Пункт 8.5. викласти в такій редакції:
“S.5. Служба вважається ліквідованою з моменту вилучення її з Державного 
реєстру аварійно-рятувальних служб”.

Ці зміни та доповнення є невід’ємною частиною Статуту, вводяться в дію з
” S'tуреазі 2005 року.

У цих змінах та доповненнях пронумеровано, прошнуровано та скріплено 
печаткою 3  аркуші.




