
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до рішення 39 сесії VII скликання від 11.06.2020 «Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРОСТЕНСЬКУ 

МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ РЯТУВАЛЬНУ СЛУЖБУ НА ВОДІ» 

 

Чинна редакція 

 

Редакція зі змінами, що пропонується внести 

1.5. Юридична адреса Служби: 11500 Житомирська область,                 

місто Коростень, вулиця Шатрищанська, 25-В.  
 

2.2. Штатний розпис Служби затверджується відповідно до типової 

структури і штатів в межах граничної чисельності працівників та 

фонду оплати праці головним розпорядником коштів – відділом з 

питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської 

міської ради.  

 

3.Діяльність Служби спрямовується Коростенською міською 

радою. 

 

13.Діяльність  Служби фінансується за рахунок коштів, 

передбачених в міському бюджеті за відповідним кодом бюджетної 

класифікації видатків та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

14. Забороняється  розподіл  отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників) членів такої організації, 

працівників (крім  оплати їхньої праці і нарахування  єдиного 

соціального внеску), членів органів  управління  та інших 

пов’язаних з ними  осіб.    

1.6. Юридична адреса Служби: 11500 Житомирська область,                 

місто Коростень, вулиця Шатрищанська, 25-В. 
 

2.2. Штатний розпис Служби затверджується відповідно до 

структури (Додаток 1) і штатів в межах граничної 

чисельності працівників та фонду оплати праці головним 

розпорядником коштів – відділом з питань цивільного 

захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

2.6. Діяльність служби спрямовується Коростенською 

міською радою. 
 

2.4. Діяльність  Служби фінансується за рахунок коштів, 

передбачених в міському бюджеті за відповідним кодом 

бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

2.5. Забороняється  розподіл  отриманих доходів (прибутків) 

або їх частини серед засновників (учасників) членів такої 

організації, працівників (крім  оплати їхньої праці і 

нарахування  єдиного соціального внеску), членів органів  

управління  та інших пов’язаних з ними  осіб.    



15. Умови оплати праці працівників Служби затверджуються 

наказом начальника служби за погодженням з головним 

розпорядником коштів. 

 

16. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки 

в установах Державного казначейства, печатку із зображенням 

Державного Герба України, штампи та бланки із своїм 

найменуванням і символікою.  

 

17. Служба у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

 

 

2.3. Умови оплати праці працівників Служби затверджуються 

наказом начальника служби за погодженням з головним 

розпорядником коштів. 

 

1.5. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в установах Державного казначейства, печатку, 

штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.  

 

 

1. КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА 

РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА      НА ВОДІ (далі – Служба)  є  

неприбутковою  установою, у  своїй   діяльності керується  

Конституцією  та  законами  України,  Водним,  Цивільним, 

Господарським   кодексами  України,  указами  Президента  

України  і постановами Верховної  Ради  України, 

прийнятими відповідно до Конституції та  законів  України,  

актами  Кабінету  Міністрів  України,  рішеннями 

Коростенської  міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а  також   цим 

Положенням. Служба у своїй діяльності забезпечує 

дотримання вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

 

 

 
 

 

Начальник  КМКРС  на воді                                                                             Михайло  МІЩУК 
 


