Рішення 
Одеської міської ради 
№ 2162-VII від 14.06.2017р. 


Про затвердження Статуту комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» 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», частин 4, 5 статті 57 Господарського кодексу України, статті 23 Кодексу цивільного захисту України, статті 133 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 року № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби», наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 72 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», з метою приведення Статуту комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» у новій редакції (додається).

2. Доручити начальнику комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» здійснити заходи з 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
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Одеса – 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Офіційне найменування Установи: 
1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
1.2.2. Скорочене найменування: КУ «РВС». 
1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки  юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.5. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.6. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи, символіку, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.7. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.8. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи.
1.9. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.10. Місцезнаходження Установи: Україна, Одеська область, 65039, місто Одеса, вулиця Артилерійська, 1.

2. МЕТА, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

2.1. Метою діяльності Установи є:
2.1.1.	Виконання пріоритетних завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на водних об’єктах міста Одеси та збереженням довкілля.
2.1.2.	Забезпечення комплексного обов’язкового рятувального обслуговування об’єктів і територій міста Одеси, що знаходяться в зоні відповідальності Установи.

2.1.3.	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та захист населення на водних об’єктах міста Одеси.
2.1.4.	Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для пошуку і рятування людей на водних об’єктах міста Одеси.
2.1.5.	Термінове реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах міста Одеси, проведення аварійно-рятувальних  робіт на цих об'єктах. 
2.1.6.	Надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів.
2.1.7.	Захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 
2.2. Принципами діяльності Установи є:
2.2.1.	Пріоритетність завдань, пов'язаних з рятуванням життя і охороною здоров'я людей та збереженням довкілля. 
2.2.2.	Безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення. 
2.2.3.	Обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків. 
2.2.4.	Ефективне і комплексне використання наявних сил  і засобів, призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них. 
2.2.5.	Забезпечення комплексного обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування об'єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності Установи. 
2.2.6.	Забезпечення рятування людей у місцях масового відпочинку населення, підлідного лову риби та проведення культурно-масових і спортивних заходів на водних об’єктах міста.
2.2.7.	Участь у реалізації державної політики у сфері охорони життя людей на водних об’єктах міста.
2.3. Основними завданнями Установи є:
2.3.1.	Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням, створення матеріально-технічної бази. 
2.3.2. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та водолазних робіт на водних об’єктах міста Одеси. 
2.3.3.	Проведення обстежень дна акваторії пляжів у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах міста Одеси.
2.3.4.	Попередження відпочиваючих про небезпеку під час погіршення погодних умов або виникнення інших загрозливих явищ.
2.3.5.	Проведення роз’яснювальної профілактичної роботи серед населення щодо запобігання травматизму людей на водних об’єктах міста.
2.3.6.	Забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах, профілактична робота із запобігання нещасним випадкам на водних об’єктах міста.
2.3.7.	Пропаганда заходів безпеки та правил поведінки людей під час відпочинку на водних об'єктах.
2.3.8.	Контроль за готовністю місць відпочинку на водних об’єктах міста, за роботою рятувальних постів на пляжах міста.
2.3.9.	Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, рятувальників і водолазів та їх атестація з урахуванням та використанням сучасних міжнародних методик та стандартів.
2.3.10. Участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах і територіях, що обслуговуються Установою. 
2.3.11. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію пляжів, водних об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування. 
2.3.12. Участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій на воді. 
2.3.13. Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення, виробництво та удосконалення їх окремих зразків.
2.3.14. Надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден. 
2.3.15. Патріотична робота з молоддю, пропаганда здорового способу життя, навчання наданню першої медичної допомоги та простішим елементам рятування людей на воді. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

3.1. Установа має право:
3.1.1. Відповідно до чинного законодавства України укладати угоди з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення діяльності Установи. 
3.1.2. Отримувати у користування майно, необхідне для забезпечення діяльності Установи.
3.1.3. Вимагати від усіх осіб, які знаходяться на водних об’єктах міста, дотримання правил безпеки.
3.1.4. Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях при розгляді питань, пов’язаних з охороною життя людей на водних об’єктах міста.
3.1.5. Безперешкодного доступу працівників Установи на водні об’єкти міста та прилеглу територію з метою виконання запобіжно-профілактичних і аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій.
3.1.6. Перевіряти дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства. 
3.1.7. Надавати послуги, у тому числі і на платній основі, перелік яких затверджується згідно з чинним законодавством України.
3.2. Установа зобов’язана:
3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Установою.
3.2.2. Інформувати Уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
3.2.3. Надавати звіти про результати діяльності Установи, забезпечувати відкритість та доступність документів, враховуючи вимоги діючого законодавства України.
3.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської та іншої діяльності, вести статистичну, бухгалтерську звітність в порядку, встановленому діючим законодавством України. 
3.2.5. Дотримуватись встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. До виключної компетенції Засновника належить: 
4.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін. 
4.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Установи. 
4.2. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган, який призначається розпорядженням міського голови.
4.3. Керівництво Установою здійснює начальник. 
4.4. Начальник Установи призначається та звільняється з посади за поданням Уповноваженого органу розпорядженням міського голови.
4.5. Начальник Установи:
4.5.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради,               її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Уповноваженого органу та цього Статуту. 
4.5.2. Здійснює керівництво колективом. 
4.5.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.
4.5.4. Забезпечує ефективну та сталу роботу Установи, її технічного обладнання та своєчасне надання бухгалтерської і статистичної звітності.
4.5.5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи. 
4.5.6. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
4.5.7. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи.
4.5.8. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
4.5.9. Затверджує структуру та встановлює штатний розпис Установи відповідно до затвердженої розпорядженням міського голови штатної чисельності та вимог чинного законодавства України.
4.5.10. За невиконання завдань, покладених на Установу, своїх обов'язків та нанесення збитків начальник Установи несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
4.5.11. Накази начальника Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.

5. МАЙНО УСТАНОВИ
 
5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління. 
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у її самостійному балансі.
5.3. 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, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами; 
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян; 
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
5.4. Установа володіє і користується майном згідно з метою та предметом діяльності, визначеними цим Статутом та чинним законодавством України.
	
6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Фінансова діяльність Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.
6.2. Уповноважений орган в особі заступника міського голови, який  здійснює координацію діяльності Установи відповідно до розподілу обов’язків, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.
6.3. Установа у процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
6.4. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.5. Ціни, тарифи на послуги та роботи, що надаються Установою, встановлюються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.6. 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.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
7.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. 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.  
7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 



Секретар ради                                                  О. Потапський 


