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I. Загальні положення
1.1. Чернівецький спеціальний воєнізований аварійно-рятувальний загін
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – Загін) - є
спеціальною (воєнізованою) аварійно-рятувальною службою, створеною на
професійній основі у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
(далі – НС) техногенного та природного характеру державного та регіонального
рівнів за переліком Державного класифікатора надзвичайних ситуацій,
зазначених у свідоцтві про атестацію Загону.
Засновником Загону є Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(далі – ДСНС України) та Чернівецька обласна державна адміністрація (далі Чернівецька ОДА).
Загін є правонаступником Чернівецького спеціального воєнізованого
аварійно-рятувального загону МНС України.
Загін підпорядковується Управлінню ДСНС України у Чернівецькій
області (далі – УДСНС) відповідно до наказу МНС України від 11.07.2011
№ 706 „Про оптимізацію управління рятувальними силами МНС України”.
1.2. Цей Статут розроблено відповідно до вимог Закону України „Про
аварійно-рятувальні служби”, Гірничого Закону України, Типового статуту
державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 серпня 2001 року № 1058.
1.3. Статут зареєстровано виконавчим комітетом Чернівецької міської
ради від 14.09.2011 № 10381050002006494, з моменту реєстрації нової редакції
– попередня втрачає чинність.
1.4. Загін у своїй діяльності керується Конституцією України,
міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України,
Законом України „Про аварійно-рятувальні служби”, Гірничим Законом
України та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, наказами ДСНС України, УДСНС, розпорядженнями
Чернівецької ОДА і цим Статутом.
1.5. Загін забезпечує:
постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній
основі окремих територій, а також підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи
техногенного характеру за переліком, визначеним чинним законодавством України,
і розташованих у зоні відповідальності Загону (далі – Перелік);
постійну готовність та реагування на НС техногенного і природного
характеру за завданням ДСНС України та УДСНС незалежно від рівня
складності у зоні відповідальності Загону;
виконання робіт запобіжно-профілактичного характеру, інших робіт,
пов’язаних із діяльністю Загону;
участь у виконанні аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних
робіт у порядку, що визначається УДСНС.
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1.6. Загін функціонує на принципах єдиноначальності, централізації
управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності особового
складу, для якого запроваджуються спеціальні (професіональна, фізична,
медична і психологічна) види підготовки та атестація рятувальників.
1.7. Загін забезпечує виконання покладених завдань за функціональнотериторіальним принципом.
Залучення Загону до дій за призначенням у разі загрози або виникнення
НС здійснюється:
у межах України – за рішенням ДСНС України;
за межами України - за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі
міжнародних договорів;
на території Чернівецької області – за рішенням начальника УДСНС
через оперативно-координаційний центр;
на потенційно небезпечних об’єктах і окремих територіях, що
знаходяться на постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному
обслуговуванні Загону, - за рішенням командиру загону або посадовою особою,
що визначено планом реагування на НС; згідно з планом ліквідації аварії (далі ПЛА), планом локалізації та ліквідації аварії; аварійної ситуації (далі – ПЛАС).
Загін бере участь у розробленні та погодженні планів реагування на НС,
ПЛА, ПЛАС, планів взаємодії на об’єктах та територіях, що обслуговуються.
1.8. Загін за організаційно-правовою формою діяльності є державною
організацією і заснований на державній власності. Діяльність Загону не є
підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.
1.9. Загін є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з
моменту його державної реєстрації.
Загін має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах
Державної казначейської служби України, поточні та інші рахунки в установах
банків, печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба
України, іншу власну атрибутику й символіку, що реєструються відповідно до
чинного законодавства.
1.10. Загін несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством. Загін не несе
відповідальності за зобов'язаннями держави, ДСНС України, УДСНС та
Чернівецької ОДА, відповідно держава, ДСНС України, УДСНС та Чернівецька
ОДА не несуть відповідальності за зобов'язаннями Загону.
1.11. Загін має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права й обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.12. Загін має право ініціювати перед УДСНС питання щодо утворення у
своєму складі взводів, пунктів та інших підрозділів.
1.13. Повне найменування Загону:
українською мовою: Чернівецький спеціальний воєнізований аварійнорятувальний загін;
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російською мовою: Черновицкий специальный военизированный
аварийно-спасательный отряд;
англійською мовою: Chernivtsi Special Militarized Emergency Rescue
Detachment.
1.14. Скорочене найменування:
українською мовою – Чернівецький СВАРЗ;
російською мовою – Черновицкий СВАСО;
англійською мовою – Chernivtsi SMRD.
II. Принципи і мета діяльності Загону
2.1. Принципами діяльності Загону є:
пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя, охороною
здоров'я людей та збереженням довкілля;
безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної
безпеки життєдіяльності населення;
обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання
виникненню НС техногенного та природного характеру і мінімізацію їх
негативних наслідків;
ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених
для організації запобігання НС і реагування на них;
забезпечення
комплексного
обов'язкового
аварійно-рятувального
обслуговування об'єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності
служби;
взаємодія з іншими аварійно-рятувальними службами та формуваннями.
2.2. Основною метою діяльності Загону є:
запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення
і територій;
термінове реагування на НС техногенного та природного характеру,
проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах і територіях;
захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу
шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;
здійснення невідкладних заходів на підприємствах гірничої та інших
галузей для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів,
обвалів гірничих порід і виконання інших робіт, що потребують застосування
засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення;
проведення профілактичних заходів, направлених на запобігання
виникнення НС на підприємствах, що обслуговуються Загоном;
методичне керівництво діяльністю об’єктових аварійно-рятувальних
служб (формувань) підприємств;
забезпечення перспективного розвитку Загону.
III. Права Загону
3.1. Загін у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню та
ліквідації НС і окремих їх наслідків має право:
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отримувати вичерпну та достовірну інформацію про об’єкти,
що обслуговуються Загоном, а від об’єктів, на яких виникла НС, – необхідну
документацію на електронних (паперових) носіях при ліквідації НС та їх наслідків;
укладати договори на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне
обслуговування на договірній основі окремих територій, а також підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, на яких існує небезпека
виникнення НС природного чи техногенного характеру за Переліком у зоні
відповідальності Загону і за її межами;
безперешкодного доступу особового складу на об’єкти і території, що
обслуговуються, для проведення обстежень з метою профілактики виникнення
аварій і НС та для виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією НС;
перевіряти на об’єктах, що обслуговуються, і територіях виконання заходів
щодо посилення (забезпечення) їх протиаварійного захисту та підготовленості їх
до ліквідації НС;
надавати рекомендації щодо зупинення експлуатації машин і механізмів та
інших небезпечних робіт на об’єктах і територіях, що обслуговуються Загоном, у
випадку виявлення порушень, що можуть призвести до загибелі та травмування
людей або виникнення НС;
скасовувати власні погодження плану реагування на НС або окремі його
позиції у разі невідповідності позицій ПЛА (ПЛАС) фактичному стану на об’єкті
або при виявленні грубих порушень правил безпеки, правил охорони праці та
інших законодавчих актів, що діють на підприємстві;
надавати керівникам підприємств, установ та організацій, місцевим органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо
підвищення готовності об’єктів і територій до ліквідації НС;
вимагати від керівництва об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном,
проведення заходів, спрямованих на поліпшення їх протиаварійного захисту,
вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення, порушення питання про
накладення стягнень на посадових осіб, винних у порушенні вимог нормативних
документів щодо протиаварійного захисту та підготовленості об’єктів до ліквідації
НС;
узгоджувати заходи щодо дотримання правил безпечного проведення на
об’єктах, що ним обслуговуються, вогне-, газонебезпечних, технічних та інших
робіт;
погоджувати плани ліквідації аварій на підприємствах, що обслуговуються
Загоном;
брати участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення
захисту об'єктів і територій на випадок виникнення НС;
брати участь у розробленні регіональних і галузевих програм попередження
НС і підвищення рівня техногенної безпеки, виконувати на договірній основі
заходи зазначених програм;
брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових та
реконструйованих
об’єктів,
що
потребують
аварійно-рятувального і
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профілактичного обслуговування державними аварійно-рятувальними службами
(формуваннями);
брати участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення НС
(аварій) на об’єктах і територіях;
брати участь у навчанні членів добровільних аварійно-рятувальних
формувань (команд) і працівників обслуговуваних об’єктів та територій з питань,
що стосуються їх дій в умовах НС;
вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні НС, дотримання встановлених
правил безпеки;
використовувати для обміну інформацію, пов’язану з ліквідацією аварій або
запобіганням їх виникненню, всі діючі мережі зв’язку, канали і засоби, що є
складовими єдиної національної системи зв’язку;
використовувати в установленому порядку, у тому числі на договірних
засадах, транспортні засоби та інші матеріально-технічні ресурси підприємств,
установ та організацій для рятування людей або доставки в зони НС особового
складу, спеціального оснащення і вантажів;
залучати в установленому порядку спеціалістів, у тому числі науководослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій щодо
проведення аварійно-рятувальних робіт;
залучатися до комплексних перевірок відповідними державними
наглядовими та інспекційними органами стану охорони праці та техногенної
безпеки промислових об’єктів;
залучатися до виконання інших завдань, визначених ДСНС України;
надавати в установленому порядку на платній основі додаткові послуги,
визначені Кабінетом Міністрів України, що не суперечать та не заважають
основній діяльності підрозділів Загону;
безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств, установ та
організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
вичерпну і достовірну інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених
на Загін;
здійснювати ремонт і технічне обслуговування гірничорятувальних
(аварійно-рятувальних) засобів, розробляти та виробляти їх окремі зразки для
власних потреб та сторонніх організацій;
забезпечувати професійну підготовку, перепідготовку та організацію
проведення підвищення кваліфікації працівників Загону, атестацію основного
особового складу;
виконувати роботи на підставі договорів згідно з чинним законодавством;
здавати в оренду вільні приміщення, що знаходяться на балансі Загону, у
порядку, встановленому чинним законодавством;
здійснювати представництво інтересів Загону в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах,
підприємствах, установах та організаціях.

IV. Обов’язки Загону
4. Під час ліквідації НС Загін зобов’язаний забезпечувати:
4.1. Оцінку обстановки, що склалася внаслідок виникнення НС, та основних
напрямків дій, пов'язаних з ліквідацією НС.
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4.2. Ужиття термінових заходів для пошуку і рятування людей у зоні НС.
4.3. Надання допомоги потерпілим особам, які перебувають у небезпечному
для життя й здоров’я стані, на місці виникнення НС.
4.4. Визначення небезпечних факторів та додержання основним особовим
складом вимог правил безпеки під час проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт.
4.5. Створення необхідних умов для підтримання працездатності
працівників.
4.6. Зосередження в зоні НС необхідних сил, засобів, матеріально-технічних
резервів Загону та своєчасне введення їх у дію за призначенням.
4.7. Вчасне реагування на зміни оперативної обстановки.
4.8. Застосування в необхідних випадках спеціального аварійнорятувального обладнання та засобів захисту органів дихання і шкіри.
4.9. Забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та
організаціями незалежно від форми власності.
4.10. До обов’язків Загону належать:
організація функціонування структурних підрозділів у режимі постійної
готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних
(гірничорятувальних) робіт в умовах НС або загрози її виникнення, раціонального
використання, експлуатації транспортних засобів, обладнання та майна Загону,
експлуатації, ремонту будівель та споруд, а також цільове використання
нерухомого майна; організовує та забезпечує у межах своїх повноважень
виконання завдань з безпеки дорожнього руху, проведення технічного контролю
транспортних засобів;
здійснення професійного добору особового складу відповідного
кваліфікаційного рівня та за станом здоров'я придатного до роботи в
екстремальних умовах, постійне підтримання професіоналізму основного
особового складу Загону і необхідного фізичного та психологічного рівня
підготовки
рятувальників
для
проведення
аварійно-рятувальних
(гірничорятувальних) та аварійно-відновлювальних робіт;
створення і розвиток навчально-методичної бази для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації рятувальників з метою постійного
підтримання високого рівня їх професіоналізму;
організація взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності під час проведення аварійно-рятувальних робіт на
об’єктах, що обслуговуються, координація дій у процесі використання сил
і засобів інших аварійно-рятувальних служб;
участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту
об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, на випадок виникнення НС;
створення та постійне коригування інформаційного банку даних про стан
об’єктів підвищеної небезпеки, що обслуговуються Загоном, участь в оцінці їх
стану готовності до проведення робіт з попередження і ліквідації НС та їх
наслідків, організація виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту
і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС;
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визначення спільно з відповідними місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування складу та обсягів необхідного оснащення,
місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації НС;
участь у визначенні прийнятних рівнів ризику за можливими наслідками НС
у процесі експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;
участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів, які потребують
аварійно-рятувального (гірничорятувального) обслуговування;
участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та у
розробленні заходів щодо їх запобігання;
участь у розробленні та виконанні державних цільових, регіональних,
галузевих програм попередження НС і підвищення рівня техногенної безпеки;
організація і виконання силами Загону інших робіт, які передбачені
функціями основної діяльності;
організація матеріально-технічного забезпечення Загону;
створення та підтримання належних умов для високопродуктивної праці
особового складу Загону, забезпечення дотримання норм чинного трудового
законодавства та охорони праці;
впровадження необхідних заходів щодо вдосконалення організації оплати
праці особового складу з метою посилення мотивації та її стимулювання,
забезпечення економного і раціонального використання коштів, своєчасності
виплати заробітної плати;
забезпечення ведення бухгалтерського, податкового, оперативного та
статистичного обліку згідно із законодавством;
перевірка на об’єктах, що обслуговуються Загоном, виконання заходів щодо
забезпечення їх протиаварійного захисту та підготовленості до ліквідації НС, а
також пропозицій щодо усунення виявлених порушень;
участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються Загоном, до
проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо
посилення їх протиаварійного захисту і підвищення рівня підготовленості
персоналу об’єктів до дій в умовах НС;
участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення
обсягів резервів протиаварійних матеріалів для ліквідації НС на об’єктах, що
обслуговуються Загоном згідно з вимогами чинного законодавства;
збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала
відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
V. Структура Загону
5.1. Організаційна структура Загону складається із штабу загону,
спеціальних воєнізованих аварійно-рятувальних (гірничорятувальних, пошуковорятувальних, водолазних) підрозділів, що забезпечують виконання покладених на
Загін функцій і завдань.
Органом управління Загону є його штаб, який здійснює загальне
керівництво та керує силами підпорядкованих підрозділів.
5.2. Аварійно-рятувальне (гірничорятувальне) відділення (група) є
первинною оперативною одиницею, здатною виконувати окремі завдання з
ліквідації НС.
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5.3. Організаційну структуру Загону затверджує ДСНС України та
Чернівецька ОДА за погодженням з УДСНС.
Штатний розпис Загону затверджує ДСНС України за погодженням з
Чернівецькою ОДА та УДСНС.
5.4. Управління Загоном
Управління
Загоном
здійснює
командир
Загону,
який
призначається/звільняється з посади на контрактній основі спільним рішенням
ДСНС України та Чернівецької ОДА за поданням начальника УДСНС.
Командир Загону:
має заступників та головного бухгалтера яких на контрактній основі
призначає/звільняє з посади згідно із законодавством про працю за погодженням з
Чернівецькою ОДА та УДСНС. Обов’язки заступників та головного бухгалтера
визначаються їх посадовими інструкціями;
здійснює загальне керівництво Загоном;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на Загін
завдань;
діє від імені Загону;
представляє Загін в судах, органах влади та місцевого самоврядування,
підприємствах, установах та організаціях;
розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками, помічниками
та керівниками структурних підрозділів для забезпечення та організації
повсякденної діяльності Загону;
розпоряджається коштами та майном Загону відповідно до законодавства;
укладає угоди, видає доручення, відкриває реєстраційні рахунки в органах
Державної казначейської служби України, в установах банку розрахункові та інші
рахунки;
затверджує інструкції, методичні вказівки, функціональні завдання
підрозділів, посадові інструкції особового складу та диспозицію виїздів Загону;
призначає на контрактній основі на посади та звільняє з посад особовий
склад Загону, здійснює заходи щодо його заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності;
готує та подає на затвердження УДСНС план аварійно-рятувальних заходів
на загальнодержавному та регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях на
відповідний рік;
готує та подає фінансовий план Загону на затвердження до УДСНС та звітує
про його виконання, затверджує план використання бюджетних коштів за
погодженням з УДСНС та Чернівецькою ОДА;
у межах своїх повноважень видає накази (розпорядження), обов’язкові для
підпорядкованих підрозділів, організовує і контролює їх виконання;
забезпечує дотримання законодавства у сфері трудових відносин,
нормування праці, пожежної безпеки тощо;
виконує інші функції, передбачені Статутом Загону.
VI. Порядок комплектування особового складу Загону, соціальні права
та гарантії працівників
6.1. Особовий склад Загону поділяється на основний та допоміжний.
Основний особовий склад комплектується на контрактній основі. Форма
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контракту з основним особовим складом визначається згідно з типовою формою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України.
6.2. Загін та його основний особовий склад підлягають обов’язковій
атестації на здатність до проведення аварійно-рятувальних (гірничорятувальних)
робіт згідно з Порядком атестації, встановленим ДСНС України.
6.3. Трудові відносини працівників Загону регулюються законодавством
України про працю, галузевою Угодою та Колективним договором.
6.4. Особливості праці та відпочинку основного особового складу Загону під
час ліквідації НС регулюються чинним законодавством.
6.5. На особовий склад Загону поширюються усі обов'язки, права, пільги,
компенсації та соціальні гарантії, що передбачені чинним законодавством.
6.6. Соціальні потреби працівників Загону, поліпшення умов праці, життя і
здоров'я працівників та членів їх сімей вирішуються командиром Загону
відповідно до чинного законодавства та колективного договору у межах коштів,
передбачених на соціальні потреби.
6.7. Правові та соціальні гарантії особовому складу Загону, сім’ям основного
особового складу, пенсіонерам з числа основного особового складу, у тому числі
інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.
6.8. Основний особовий склад Загону підлягає страхуванню на випадок
захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті),
отриманих при виконанні службових обов'язків, згідно з чинним законодавством.
6.9. Для забезпечення готовності особового складу до негайного реагування
на НС вводиться цілодобове чергування органів управління, сил та засобів Загону.
Тривалість робочого часу і відпочинку особового складу Загону у період
між аварійними і НС та під час виконання аварійно-рятувальних робіт за
призначенням регламентується чинним законодавством.
В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф, виїзд на
аварійно-рятувальні роботи чергових підрозділів за межі зони відповідальності
Загону) особовий склад, який перебуває за графіком на відпочинку, може
залучатися наказом командира Загону до виконання своїх службових обов’язків в
установленому законодавством порядку.
6.10. Особовий склад Загону, який здійснює аварійно-рятувальні роботи або
залучений до них протягом більш ніж шість годин, забезпечується харчуванням та
побутовими приміщеннями за рахунок коштів суб’єктів господарювання, на
об’єктах яких ці роботи виконуються.
6.11. Представництво та захист соціально-економічних і трудових прав та
інтересів працівників здійснюється профспілками, в особі їх виборних органів або
представників;
профспілки, в особі їх виборних органів або представників, залучаються до
роботи в органах управління суб’єктів господарювання та до роботи комісій з питань:
приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів
господарювання, передачі об’єктів права державної та комунальної власності;
з питань охорони праці.
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6.12. Трудовий колектив наділений повноваженнями щодо участі у вирішенні
питань: про поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного
страхування працівників Загону та їх сімей.
Пенсіонери та інваліди, які працювали в Загоні до виходу на пенсію, мають
нарівні із працівниками право користування наявними можливостями медичного
обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади,
іншими соціальними послугами і пільгами.
VII. Майно та фінансово-господарська діяльність
7.1. ДСНС України і Чернівецька ОДА спільно формують майно Загону
та здійснюють фінансування його діяльності за відповідними програмами з
державного та обласного бюджетів.
7.2. Майно Загону складають необоротні та оборотні активи, вартість
яких відображається в самостійному балансі Загону.
Майно Загону є державною власністю і закріплюється за ним на праві
оперативного управління.
Загін, здійснюючи право оперативного управління, володіє, користується
і розпоряджається цим майном, виходячи з інтересів служби.
7.3. Джерела формування майна Загону:
майно, передане йому ДСНС України, Чернівецькою ОДА та УДСНС;
майно, придбане за рахунок коштів державного бюджету, що надаються
Загону для виконання аварійно-рятувальних заходів на державному і
регіональному рівнях при НС;
майно, придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів, що надаються
Загону на виконання заходів, передбачених прийнятими програмами;
майно, придбане за рахунок коштів, одержаних в установленому порядку
від плати за постійне та обов'язкове обслуговування потенційно небезпечних
об’єктів та окремих територій, надані послуги, виконані інші роботи;
майно, придбане за рахунок коштів, що отримані як відшкодування
витрат за проведення аварійно-рятувальних робіт;
майно, отримане з інших джерел, не заборонених законодавством.
7.4. Джерелами фінансування Загону є:
кошти підприємств, установ і організацій, отримані Загоном в
установленому порядку за постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне
обслуговування;
кошти державного бюджету на виконання аварійно-рятувальних заходів
на загальнодержавному та регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях;
кошти місцевих бюджетів на виконання Загоном окремих завдань і
функцій згідно з визначеними бюджетними програмами;
кошти, що отримані Загоном як відшкодування витрат за проведення
аварійно-рятувальних робіт;
кошти від надання додаткових платних послуг;
благодійні внески, добровільні пожертви від підприємств, установ та
організацій, громадян України та громадян і організацій іноземних держав згідно
з законодавством, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
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7.5. Загін несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна згідно із законодавством.
У межах своїх повноважень Загін має право:
укладати договори, набувати майнові і немайнові права, нести
зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;
приймати, передавати і списувати з балансу належні йому споруди,
приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні
засоби згідно із встановленим ДСНС України порядком.
7.6. Збитки, що завдані Загону через порушення його майнових прав
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються
йому за рішенням суду або добровільно.
7.7. Взаємовідносини Загону з іншими підприємствами, закладами,
організаціями та установами, а також громадянами в усіх сферах господарської
діяльності здійснюються відповідно до законодавства України.
7.8. Оплата праці працівників Загону здійснюється у порядку,
визначеному чинним законодавством України, наказами ДСНС України,
галузевою Угодою та колективним договором Загону. Встановлення надбавок,
доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах бюджетних
призначень, передбачених планом використання бюджетних коштів, а також
фактичних надходжень коштів за договорами на постійне та обов’язкове
аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ і організацій, та за
надані платні послуги, виконані аварійно-рятувальні роботи.
Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою, ніж рівень мінімальної
заробітної плати, встановлений Верховною Радою України.
7.9. Надає фінансову звітність ДСНС України, Чернівецькій ОДА та
УДСНС відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
7.10. Інспекційні контрольні заходи фінансово-господарської діяльності
Загону здійснюється згідно із законодавством.
VIII. Ліквідація та реорганізація Загону
8.1. Ліквідація та реорганізація Загону (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) здійснюється за спільним рішенням ДСНС України та
Чернівецької ОДА або суду у встановленому чинним законодавством порядку.
8.2. Ліквідація Загону проводиться ліквідаційною комісією, що
утворюється ДСНС України та Чернівецькою ОДА.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі
повноваження з управління справами Загону. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Загону та за погодженням із Чернівецькою ОДА подає
його до ДСНС України.
Кредитори та інші юридичні особи, що знаходились у договірних
взаємовідносинах із Загоном, сповіщаються про його ліквідацію в
установленому порядку.
8.4. Майно, яке належало Загону та придбане за рахунок державного
бюджету, при його ліквідації повинно бути передано ДСНС України, а майно,
придбане за рахунок місцевого бюджету – Чернівецькій ОДА.
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Майно, придбане за рахунок інших джерел, повинно бути передано
ДСНС України і Чернівецькій ОДА у рівному співвідношенні.
8.5. При ліквідації та реорганізації Загону працівникам, які вивільняються,
гарантуються їх права згідно з трудовим законодавством України.
_____________________________________________________________

