Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 409 від 24.11.2016р. 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» у новій редакції»  

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення діяльності комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» у відповідність до вимог чинного законодавства України виконавчий комітет Одеської  міської ради    

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                     «Про затвердження Статуту комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
 
В.о. міського голови                                                            	А. Орловський
 
Керуюча справами                                                              	О. Оніщенко














Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 24.11.2016р.
№ 409


Про затвердження Статуту комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської  ради (Служба – „077”)» у новій редакції  


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 133 Податкового кодексу України,  з метою приведення діяльності комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська  міська рада    

ВИРІШИЛА:

	Затвердити Статут комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» у новій редакції (додається). 


2. Доручити начальнику комунальної установи  «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» здійснити заходи щодо державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
   
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства,  екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова                                                             	Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами                                                              	       О. Оніщенко

Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
                                                      		№
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(нова редакція)






















Одеса – 2016 


1. Загальні положення

	1.1. Комунальна установа «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» (далі – Установа) створена рішенням Одеської міської ради від 27 червня 2006 року № 26-V на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» і є професійною комунальною аварійно-рятувальною службою міста. Установа є правонаступником Служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради. 
	1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган, який призначається розпорядженням міського голови
	1.3. Офіційне найменування Установи:
	- повне – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (СЛУЖБА – „077”)»;
- скорочене – КУ «СЛУЖБА – „077”».
	1.4. Установа є юридичною особою та згідно із законодавством України:
	- володіє відокремленим майном, переданим їй в оперативне управління;
	- має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України;
 	- має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї діяльності;
- може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.5. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.6. Місцезнаходження Установи: м. Одеса, вул. Катерининська, 14.

	Мета та завдання Установи


2.1. Основною метою діяльності Установи є проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій та подій на території міста Одеси аварійно-рятувальних робіт і виконання завдань, пов’язаних з рятуванням та охороною здоров’я людей і збереження довкілля.
2.2. Основними завданнями Установи є:
2.2.1. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації та події техногенного та природного характеру. 
2.2.2. Оповіщення керівного складу міста, органів управління та сил цивільного захисту та доведення до них інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
2.2.3. Забезпечення готовності своїх сил і засобів до дій за призначенням, створення матеріально-технічної бази.
2.2.4. Пошук і рятування людей на уражених об'єктах і територіях (у тому числі у підземних виробках (катакомбах), надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів.
2.2.5. Ліквідація особливо небезпечних проявів  надзвичайних ситуацій та подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів.
2.2.6. Локалізація зон впливу небезпечних факторів, що виникають під час надзвичайних ситуацій та подій.
2.2.7. Демеркуризація ртуті у житлово-комунальному секторі міста.
2.2.8. Участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягу матеріальних резервів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.
2.2.9. Організація ремонту та технічного обслуговування рятувальних засобів і обладнання та удосконалення їх окремих зразків.
2.2.10. Проведення патріотичної роботи з молоддю, пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до занять різноманітними видами спорту.
2.2.11. Проведення постійної роботи щодо удосконалення професійних знань та навичок особового складу.
2.2.12. Взаємодія з центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які залучаються під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (подій) та/або ліквідації їх  наслідків.   
2.3. Для виконання своїх завдань Установа:
2.3.1. Вивчає і впроваджує світовий досвід проведення рятувальних робіт.
2.3.2. Співпрацює із закордонними і міжнародними організаціями рятувальників, іншими громадськими організаціями і громадянами.
2.3.3. Безкоштовно надає допомогу потерпілим під час аварій, катастроф і стихійного лиха.
2.3.4. Забезпечує високу професійну підготовку співробітників, створює умови для розвитку і реалізації їх ділового і інтелектуального потенціалу в межах статутних завдань.
2.3.5. Забезпечує працівників Установи матеріально-технічними засобами та оснащенням для виконання завдань за призначенням.

3. Права Установи

	Установа для виконання покладених на неї завдань має право:
 	3.1. Використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки в зони надзвичайних ситуацій особового складу, спеціального оснащення і вантажів. 
3.2. Забезпечувати додержання правил в зоні надзвичайної ситуації,  запроваджених встановленими заходами безпеки. 
3.3. Брати участь  у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються.
3.4. Подавати керівникам підприємств, установ, організацій, виконавчим органам Одеської міської ради пропозиції щодо удосконалення захисту працюючого персоналу та населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру під час проведення або за результатами проведення рятувальних та відновлювальних робіт.
3.5. Надавати додаткові платні послуги за тарифами, визначеними виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
3.6. Безоплатно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків, про об’єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні заходи.
3.7. Установа має право займатися іншими видами діяльності, не забороненими чинним законодавством України.

4. Органи управління Установи

4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
	4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
4.2. Очолює і керує начальник Служби, який призначається  на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.
4.3. Начальник Служби:
	- несе повну відповідальність за діяльність Установи;
	- затверджує поточні плани діяльності Установи, заходи, необхідні для вирішення завдань;
	- без доручень діє від імені Установи, представляє її в органах влади, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за її межами;
	- укладає угоди, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України;
	- приймає на роботу та звільняє з роботи робітників Установи, застосовує до них засоби заохочення або дисциплінарного стягнення;
	- формує щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади, розміри доплат та премій;
	- приймає рішення про створення  програм, необхідних для виконання мети та завдань, формує кошторис на їх створення;
	- приймає рішення, пов'язані з поточною діяльністю Установи;
	- видає накази, обов'язкові для виконання всіма співробітниками Установи.

5. Трудові відносини

	5.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору (контракту).
	5.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються на основі чинного законодавства України.

6. Майно Установи

	6.1. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
	6.2. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Установі на праві оперативного управління.
	6.3. Джерелами формування майна Установи є:
- кошти бюджету м. Одеси;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі: 
	- кошти, отримані від надання платних послуг населенню Установою, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
	- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів, громадян;
	- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не забороні законодавством України.
	6.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

7. Фінансово-господарська діяльність Установи

	7.1. Основу діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують її матеріально-технічний та соціальний розвиток.
	7.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за раціональне та ефективне використання коштів в інтересах розвитку професійної і господарської діяльності та  підвищення її технічного рівня.
	7.3. Установа самостійно розробляє та затверджує плани виробничої діяльності, економічного та соціального розвитку.
	7.4. Для забезпечення виконання своїх виробничо-господарських завдань Установа укладає з підприємствами, організаціями, закладами, установами різних форм власності та фізичними особами договори згідно із законодавством України.
	7.5. Тарифи на послуги та роботи, що надаються Установою, встановлюються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
	7.6. Виробнича діяльність забезпечує зв'язок робіт з фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами; соціальний розвиток забезпечує удосконалення умов праці і життя працівників Установи .
	7.7. Установа здійснює обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.
	7.8. Установа відповідає за безпечні умови роботи, санітарно-гігієнічні норми, забезпечує вимоги із захисту працівників, дотримується норм пожежної безпеки.
7.9. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
7.10. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб. 


8. Облік, звітність та контроль діяльності Установи

	8.1. Установа здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
	8.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України.


9. Припинення діяльності Установи

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
	9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду  у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після  задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи.




Секретар ради								    О. Потапський





































