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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
СПЕЦІАЛЬНИЙ
АВІАЦІЙНИЙ
ЗАГІН
ОПЕРАТИВНОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – САЗ) створений на базі
Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту МНС України (ЄДРПОУ 33965532) та є його правонаступником. САЗ є
авіаційним аварійно-рятувальним підрозділом, центрального підпорядкування
із статусом державної аварійно-рятувальної служби, який входить до складу
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України).
1.2. Статут САЗ розроблено відповідно до вимог Законів України
"Про аварійно-рятувальні служби", "Про правові засади цивільного захисту",
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців",
Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту затвердженого Законом
України "Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту", Повітряного
кодексу України, Положення про Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року
№ 20/2013, Положення про використання повітряного простору України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р.
№ 401, Положення про порядок проходження служби рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 629
(із змінами), Типового статуту Державної аварійно-рятувальної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 року
№ 1058 (із змінами), Порядку комплектування та професійної підготовки
основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми
контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 р.
№ 1334, Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р.
№ 213, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2009 № 132
"Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників
навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги", зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 р. за № 445/16461, Порядку
організації медико-санітарної допомоги в МНС, затвердженого наказом МНС
України від 06.04.2009 № 239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за № 598/16614.
1.3. У своїй діяльності
САЗ керується Конституцією і законами
України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері рятувальної
справи, цивільного захисту та діяльності усіх аварійно-рятувальних служб,
наказами Міністерства оборони України та ДСНС України, цим Статутом.
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1.4. САЗ створено ДСНС України. САЗ підпорядкований Голові ДСНС
України.
1.5. Координація та контроль діяльності САЗ здійснюється у порядку,
визначеному ДСНС України.
1.6. САЗ виконує завдання щодо здійснення комплексу заходів із
запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків
(далі – НС) у зоні відповідальності. САЗ призначений для виконання заходів
щодо захисту населення та територій у разі виникнення НС техногенного,
природного і воєнного характеру, запобігання та реагування на їх виникнення;
участі у заходах територіальної оборони і антитерористичної діяльності, а
також участі у міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях,
тощо.
1.7. САЗ є професійним спеціальним авіаційним пожежно-рятувальним,
пошуковим, аварійно-рятувальним формуванням у складі ДСНС України у
сфері запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру
державного, регіонального та місцевого рівнів за переліком державного
класифікатора НС, зазначених у свідоцтві про атестацію САЗ у якості
державної аварійно-рятувальної служби.
1.8. САЗ діє на основі свого Статуту, який затверджується наказом
ДСНС України.
1.9. За організаційно-правовою формою господарювання САЗ є
державною організацією і заснований на державній власності. Діяльність САЗ
здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за
мету отримання прибутку.
1.10. САЗ має право укладати договори та угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді
відповідно до вимог чинного законодавства України. САЗ несе відповідальність
за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством. САЗ не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС
України, відповідно ДСНС України не несе відповідальності за зобов’язаннями
САЗ.
1.11. Участь САЗ в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю,
створення філій та представництв забороняється. До складу САЗ можуть
входити відокремлені структурні підрозділи, місце дислокації яких знаходиться
за межами місця дислокації САЗ (м. Ніжин, Чернігівська область). Створення
відокремлених структурних підрозділів у складі САЗ та їх місце дислокації
визначається наказом ДСНС України. Регламентація діяльності відокремлених
структурних підрозділів та визначення їх місця в організаційній структурі САЗ
визначається положенням про кожне із них, які затверджуються командиром
САЗ.
1.12. САЗ набуває статусу юридичної особи з дня його державної
реєстрації.
1.13. САЗ є бюджетною установою, має самостійний баланс,
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реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України,
печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом, іншу власну атрибутику і символіку, які реєструються
відповідно до чинного законодавства.
1.14. Залучення САЗ до ліквідації НС техногенного і природного
характеру та окремих їх наслідків, проведення авіаційних робіт з пошуку і
рятування, авіаційних пожежно-рятувальних, пошукових, аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до
чинного законодавства та здійснюється:
за межами України – за рішенням Кабінету Міністрів України
на підставі міжнародних договорів;
у межах України – за рішенням ДСНС України.
1.15. САЗ функціонує на принципах єдиноначальності, централізації
управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та працівників,
для яких запроваджуються спеціальні (льотна, наземна, професіональна,
фізична, медична і психологічна) види підготовки, атестація рятувальників та
керівного складу.
1.16. Особовий склад САЗ складається з осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі
та працівників.
1.17. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів з числа
рятувальників, у тому числі інвалідів, сімей рятувальників САЗ здійснюється
відповідно до чинного законодавства. Особи рядового та начальницького
складу служби цивільного захисту, працівники САЗ, які відповідно до своїх
службових обов’язків залучаються до ліквідації НС, забезпечуються медикопсихологічною реабілітацією згідно з чинним законодавством.
1.18. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту, а також працівникам САЗ надається медична допомога та медичне
забезпечення медичним підрозділом, що входить до його складу, та медикопсихологічна реабілітація відповідно до чинного законодавства.
1.19. Повне найменування САЗ:
СПЕЦІАЛЬНИЙ
АВІАЦІЙНИЙ
ЗАГІН
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ
українською мовою:
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Специальный авиационный отряд Оперативноспасательной
службы
гражданской
защиты
російською мовою:
Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям
Special aviation detachment, rescue service of civil
англійською мовою:
protection, state service of emergency situations of
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Ukraine
1.20. Скорочене найменування:
українською мовою: САЗ ОРСЦЗ ДСНС України
російською мовою:
САО
англійською мовою: SAD
вул. Космонавтів, 90 м. Ніжин, Чернігівська область,
Юридична адреса:
Україна, 16603
II. СТРУКТУРА САЗ
2.1. Робота САЗ організовується за територіальним принципом.
Вирішення покладених на САЗ завдань забезпечує його керівництво.
2.2. Дислокацію, організаційну структуру, штат САЗ за поданням
командира САЗ, погодженням із заінтересованими структурними підрозділами
апарату ДСНС України, затверджує Голова ДСНС України та вводить в дію
наказом ДСНС України.
2.3. САЗ забезпечує:
2.3.1. постійну готовність та термінове реагування на НС техногенного і
природного характеру за завданнями ДСНС України, на державному та
регіональному рівнях незалежно від рівня складності, а також на НС місцевого і
об’єктового рівнів;
2.3.2. готовність авіаційних сил та засобів до проведення пошуку і
рятування;
2.3.3. пошук і рятування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з
пошуку і рятування;
2.3.4. моніторинг забруднення навколишнього природного середовища з
повітря;
2.3.5. пошуково-рятувальні роботи польотів повітряних суден авіації
України;
2.3.6. участь у виконанні авіаційних, пожежних, пошуково-рятувальних
та аварійно-рятувальних роботах у порядку, який визначається ДСНС України;
2.3.7. взаємодію з іншими підрозділами Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, спеціальними (воєнізованими) та спеціалізованими
аварійно-рятувальними формуваннями, спеціальними службами центральних і
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, на які покладено завдання цивільного
захисту при виникненні НС, у порядку, встановленому ДСНС України.
Взаємодія планується і здійснюється завчасно, шляхом розроблення
відповідних планів та інструкцій, які уточнюються та погоджуються із
взаємодіючими органами в установленому чинним законодавством порядку.
2.4. САЗ є структурним авіаційним підрозділом єдиної системи
проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.
ІIІ. ПРИНЦИПИ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ САЗ
3.1. Принципами діяльності САЗ є:
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3.1.1. пріоритетність завдань, пов'язаних з рятуванням життя і охороною
здоров'я людей;
3.1.2. обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на
запобігання виникненню НС і мінімізацію їх негативних наслідків;
3.1.3. забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на
НС як у мирний час, так і в умовах особливого періоду;
3.1.4. ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів,
призначених для запобігання НС і реагування на них;
3.1.5. надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної
безпеки життєдіяльності населення;
3.1.6. єдиноначальність, централізація управління, статутна дисципліна,
особиста відповідальність;
3.1.7. забезпечення високого рівня льотної підготовки, професіоналізму
особового складу, зміцнення дисципліни, створення необхідних умов для
несення служби;
3.1.8. постійне підтримання високого рівня льотної підготовки,
професіоналізму особового складу, якість підготовки яких повинна відповідати
міжнародним стандартам з аварійно-рятувальної справи;
3.1.9. зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення
служби;
3.1.10. комплектування особового складу за станом здоров’я при
постійному підтриманні належного фізичного та психологічного рівня
підготовки рятувальників і створення необхідних умов для постійного
підтримання фізичного та психологічного рівнів підготовки особового складу,
забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.
3.2. Метою діяльності САЗ є:
3.2.1. запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист
населення і територій;
3.2.2. авіаційне забезпечення виконання завдань, покладених на ДСНС;
3.2.3. невідкладне реагування на НС, гасіння лісових пожеж, проведення
авіаційних робіт з пошуку і рятування, аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт;
3.2.4. захист навколишнього природного середовища, локалізація зон
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф.
ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ САЗ
4.1. САЗ має право:
4.1.1. одержувати достовірну і вичерпну інформацію, необхідну для
виконання покладених на САЗ завдань, у тому числі про об’єкти, на яких
проводяться аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення
НС;
4.1.2. безперешкодного доступу особового складу та працівників на
об'єкти і території з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків
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НС;
4.1.3. вимагати від осіб, які знаходяться в зоні НС, додержання правил,
запроваджених заходами безпеки;
4.1.4. залучати, у разі виникнення НС, в установленому
порядку спеціалістів, у тому числі з науково-дослідних установ та навчальних
закладів, для надання консультацій з питань проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт;
4.1.5. вимагати від посадових осіб здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків НС, захисту населення і територій, припиняти дії, що перешкоджають
підрозділам САЗ виконувати поставлені завдання;
4.1.6. проводити під час ліквідації наслідків НС документування,
аерофотозйомку, кіно – та відеозйомку, фотографування і звукозапис;
4.1.7. використовувати в установленому ДСНС України порядку, у тому
числі на договірних засадах, авіаційну техніку, засоби зв'язку, транспорту та
інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для
рятування людей і ліквідації наслідків НС, доставки особового складу і
спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території;
4.1.8. проводити моніторинг аварійно-небезпечних об’єктів та
територій;
4.1.9. забезпечувати особовий склад та працівників САЗ харчуванням за
рахунок коштів, що виділяються на їх утримання, згідно з нормами,
передбаченими чинним законодавством;
4.1.10. здійснювати некомерційну господарську діяльність та надавати в
установленому порядку платні послуги, згідно з чинним законодавством;
4.1.11. здійснювати господарче забезпечення діяльності, спрямоване на
створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов для
функціонування;
4.1.12. укладати правочини, набувати майнових та особистих
немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
4.2. До обов'язків САЗ належать:
4.2.1. організація функціонування САЗ у режимі постійної готовності до
виконання необхідного комплексу авіаційних, пошуково-рятувальних,
аварійно-рятувальних, пожежних та інших невідкладних робіт в умовах НС або
загрози її виникнення;
4.2.2. постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового
складу для проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних,
авіаційних, пожежних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС;
4.2.3. організація ведення обліку матеріально-технічних засобів
(фінансово-господарської
діяльності),
згідно
з
вимогами
чинного
законодавства;
4.2.4. створення резерву матеріально-технічних ресурсів для
забезпечення проведення в автономному режимі авіаційних, аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт протягом трьох діб для ліквідації
наслідків НС;
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4.2.5. участь у розробленні та виконанні загальнодержавних,
регіональних цільових програм попередження
НС і підвищення рівня
техногенної безпеки;
4.2.6. створення дієвого кадрового резерву з метою оперативного
комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу;
4.2.7. забезпечення збереження інформації про державну та службову
таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ САЗ
5.1. Основними завданнями САЗ є:
5.1.1. виконання заходів щодо захисту населення і територій у разі
виникнення НС техногенного та природного характеру;
5.1.2. участь у гасінні пожеж з повітря, рятування людей, надання
допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших
видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення
чи призводять до завдання матеріальних збитків;
5.1.3.
повітряні
перевезення
мобільних
оперативних
груп,
рятувальників, медичних працівників, спеціальної аварійно-рятувальної
техніки, майна та спорядження, гуманітарних вантажів в район НС ситуації на
території України та поза її межами;
5.1.4. проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з
пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України;
5.1.5. проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних,
спеціальних та відновлювальних робіт, евакуації населення під час виникнення
НС на об'єктах і територіях, участь у здійсненні заходів щодо
життєзабезпечення постраждалого населення;
5.1.6. проведення авіаційних робіт із застосуванням спеціального
обладнання з метою виявлення, аналізу та запобігання виникнення НС
техногенного та природного характеру;
5.1.7. авіаційне забезпечення оперативного реагування підрозділів
ДСНС при виникненні НС та ліквідації їх наслідків;
5.1.8. участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного
захисту.
5.2. Відповідно до покладених завдань основними функціями САЗ є:
5.2.1. забезпечення готовності до дій за призначенням;
5.2.2. авіаційні аварійно-рятувальні роботи по ліквідації аварій,
наслідків НС та катастроф техногенного та природного характеру;
5.2.3. проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування пасажирів та
екіпажів повітряних суден, що зазнали лиха в своїй зоні відповідальності, в
зонах відповідальності України за пошук і рятування, в тому числі у внутрішніх
морських водах і територіальному морі;
5.2.4. проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт
авіаційними силами і засобами;
5.2.5. оперативне перевезення повітряним та автомобільним

9
транспортом оперативних груп ДСНС, аварійно-рятувальних загонів з
необхідним обладнанням, вантажів та техніки у райони НС;
5.2.6. несення цілодобового чергування екіпажами літаків та вертольотів
для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування на території України (за
укладеними договорами) в єдиній системі проведення авіаційних робіт з
пошуку і рятування;
5.2.7. пошук і рятування людей у т.ч. з повітря на об'єктах і територіях,
які зазнали руйнувань, пошкоджень, уражень внаслідок НС, надання першої
медичної, фельдшерської (долікарської) та першої лікарської допомоги особам,
які її потребують на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;
5.2.8. надання екстреної медичної допомоги постраждалим та
рятувальникам у зоні НС (осередку ураження);
5.2.9. участь у розробленні та погодження планів реагування на НС;
5.2.10. участь під час НС у заходах з евакуації населення з районів
(місць), зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних
районах (місцях);
5.2.11. моніторинг з повітря районів, які схильні до виникнення НС та
небезпечними об’єктами з використанням спеціального обладнання;
5.2.12. здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків НС,
пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами
терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій,
практично – навчальних заходів з метою підготовки особового складу та
працівників САЗ до дій в умовах вчинення терористичного акту;
5.2.13. проведення з повітря радіаційної, хімічної розвідки в зонах
радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до
них;
5.2.14. локалізація та гасіння лісових пожеж з повітря;
5.2.15. оцінка та документування масштабів надзвичайної події шляхом
аерофотозйомок, дозиметричного та хімічного контролю;
5.2.16. підготовка звітної документації та фотопланшетів за
результатами повітряного спостереження, доведення її до ДСНС України та
інших державних органів;
5.2.17. участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення,
визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації НС;
5.2.18. організація ремонту та технічного обслуговування авіаційної
техніки, засобів забезпечення польотів, аварійно-рятувальних засобів;
5.2.19. льотна та професійна підготовка особового складу САЗ та
підготовка спеціалістів до виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт;
5.2.20. проведення роботи із психологічного забезпечення особового
складу та працівників САЗ та психологічного захисту населення у разі загрози і
виникнення надзвичайної ситуації;
5.2.21. підготовка авіаційної техніки, аеродрому та засобів забезпечення
польотів до виконання покладених на САЗ завдань;
5.2.22. забезпечення постійної готовності системи оповіщення та
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системи управління;
5.2.23. організація зв’язку та радіотехнічне забезпечення польотів та
перельотів повітряних суден;
5.2.24. збір метеорологічної та орнітологічної інформації;
5.2.25. взаємодія з центрами (пунктами) управління польотів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади;
5.2.26. реагування на особливо небезпечні прояви НС в умовах
екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів,
зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та бактеріального
(біологічного) зараження тощо;
5.2.27. взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності під час проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт;
5.2.28. здійснення підбору особового складу відповідно до
кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом;
5.2.29. організація ремонту і технічного обслуговування авіаційної та іншої
техніки і засобів САЗ;
5.2.30. організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове
використання нерухомого майна;
5.2.31. виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідно до чинного
законодавства, що включає зберігання, експлуатацію балонів із стиснутими та
інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт, експлуатацію
устаткування підвищеної небезпеки, роботи з інертними газами;
5.2.32. організація дотримання вимог охорони праці щодо забезпечення
безпеки особового складу, авіаційної безпеки та безпеки дорожнього руху під
час виконання завдань за призначенням;
5.2.33. організація накопичення, збереження та раціонального й
доцільного використання техніки та майна САЗ;
5.2.34. виконання інших функцій у межах своїх повноважень.
5.3. САЗ бере участь у:
5.3.1. здійсненні заходів з випробування та запровадження нових зразків
аварійно-рятувальної та спеціальної техніки , спорядження і обладнання;
5.3.2. дослідницькій роботі з питань підвищення ефективності
застосування авіаційних бортових засобів і комплексів;
5.3.3. екологічних експертизах навколишнього середовища;
5.3.4. міжнародному співробітництві.
5.4. САЗ забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за збереженням
державної таємниці в підрозділах САЗ.
VI. МАЙНО САЗ ТА ФІНАНСУВАННЯ
6.1. Майно САЗ становлять матеріальні цінності, які закріплені за ним, та
оборотні кошти одержані в установленому порядку.
6.2. Майно САЗ – це державне майно, закріплене за ним на праві
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оперативного управління. САЗ використовує закріплене за ним майно лише за
його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його
відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.3. Джерелами формування майна САЗ є майно:
6.3.1. майно отримане від ДСНС України;
6.3.2. придбане за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на
виконання окремих програм;
6.3.3. придбане за рахунок коштів, отриманих від надання платних
послуг, в установленому чинним законодавством порядку;
6.3.4. з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.4. Джерелами фінансування САЗ є кошти:
6.4.1. державного та місцевих бюджетів на виконання окремих програм;
6.4.2. державного бюджету на виконання аварійно-рятувальних заходів
на державному та регіональних рівнях;
6.4.3. одержані від некомерційної господарської діяльності та надання
платних послуг у встановленому чинним законодавством порядку;
6.4.4. одержані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та
фізичних осіб;
6.4.5. одержані в установленому порядку за авіаційне чергування в
єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
6.4.6. з інших джерел надходжень, не заборонених чинним
законодавством.
6.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному
бюджетним законодавством.
6.6. Грошове забезпечення особового складу, оплата праці працівників
САЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.7. САЗ здійснює користування землею та природними ресурсами
згідно з чинним законодавством. САЗ має закріплений за ним житловий фонд.
6.8. Збитки, завдані САЗ в результаті порушення його майнових прав
фізичними та юридичними особами і державними органами, відшкодовуються
у порядку, визначеному чинним законодавством.
6.9. Транспортні засоби САЗ з кольорово-графічними позначеннями,
світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів ДАІ
МВС України) належать до категорії оперативних транспортних засобів.
6.10. САЗ має право на здійснення некомерційної господарської
діяльності у порядку встановленому чинним законодавством та Статутом.
6.10.1. Господарська діяльність САЗ – це діяльність, що здійснюється
без мети отримання прибутку (некомерційна господарська діяльність),
пов'язана із забезпеченням повсякденної життєдіяльності, зменшення витрат на
утримання авіаційної техніки та льотного поля аеродрому.
6.10.2. Господарська діяльність у САЗ здійснюється з метою одержання
додаткових джерел забезпечення життєдіяльності САЗ, зменшення витрат на
утримання авіаційної техніки та льотного поля аеродрому, підтримання на
належному рівні готовності до дій за призначенням.
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6.10.3. Ведення підсобного господарства здійснюється на підставі
Положення, яке затверджується командиром САЗ.
6.10.4. Дозволені види господарської діяльності САЗ: авіаційні
нерегулярні пасажирські перевезення; авіаційні нерегулярні вантажні
перевезення; аерофотозйомка; оренда авіаційних транспортних засобів та
устаткування; вирощування зернових та технічних культур; овочівництво;
декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників; розведення
великої рогатої худоби; розведення овець, кіз, коней; розведення свиней;
розведення птиці; оптова торгівля живими тваринами; оптова торгівля зерном,
насінням та кормами для тварин; оптова торгівля фруктами та овочами; оптова
торгівля м’ясом та м’ясопродуктами; виробництво м'яса; роздрібна торгівля
фруктами і овочами; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; збір,
очищення та розподілення води; водопровідні, каналізаційні та протипожежні
роботи; розбирання та знесення будівель; виконання земляних робіт;
функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
діяльність автомобільного вантажного транспорту; транспортне оброблення
вантажів; складське господарство; технічне обслуговування первинних засобів
пожежогасіння; огляд, випробування, ремонт посудин, що працюють під
тиском понад 0,07 МПа; зберігання, експлуатація балонів із стиснутими та
інертними газами; оренда автомобілів; оренда інших наземних транспортних
засобів та устаткування; лісопильне та стругальне виробництво; виробництво
дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів; здавання в оренду
власного нерухомого майна; оренда будівельної техніки з оператором; надання
місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях; діяльність
їдалень.
VII. УПРАВЛІННЯ САЗ
7.1. Управління САЗ здійснює командир САЗ, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Голови ДСНС України. Особа, що
призначається на посаду командира САЗ повинна мати авіаційну (льотну)
освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр) та виконувати
польоти в якості командира повітряного судна.
7.2. Командир САЗ на принципах єдиноначальності вирішує питання
щодо діяльності САЗ, за винятком тих, що віднесені чинним законодавством до
компетенції вищих органів управління, та особисто відповідає за свої рішення
та дії у передбаченому чинним законодавством порядку.
7.3. Командир САЗ розподіляє обов'язки серед особового складу та
працівників; затверджує посадові інструкції та положення про структурні
підрозділи САЗ; організовує обов’язкове попереднє погодження проектів
договорів з начальником фінансово-економічної групи, юрисконсультом.
7.4. Командир САЗ відповідає за:
7.4.1. виконання покладених на САЗ завдань і функцій відповідно до
чинного законодавства та наказів ДСНС України;
7.4.2. готовність САЗ до виконання завдань за призначенням;
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7.4.3. підготовку льотного складу до дій за призначенням;
7.4.4. організацію і проведення льотної роботи;
7.4.5. планування і проведення профілактичних заходів з безпеки
польотів;
7.4.6. підготовку пропозицій щодо організаційної структури, штату
(штатного розпису), оптимізації, реорганізації або ліквідації структурних
підрозділів САЗ;
7.4.7. підбір, розстановку і закріплення, льотну, професійну підготовку,
морально-психологічний стан особового складу та працівників;
7.4.8. дотримання дисципліни особовим складом та працівниками;
7.4.9. організацію роботи та несення служби особовим складом САЗ
відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів
та цього Статуту;
7.4.10. забезпечення належних умов особовому складу та працівникам
для виконання посадових обов’язків і здійснення контролю за дотриманням
розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових
приміщеннях САЗ;
7.4.11. організацію зберігання та підтримання належного стану майна,
техніки, матеріально-технічних засобів та запасів САЗ відповідно до чинного
законодавства;
7.4.12. організацію і проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;
7.4.13. забезпечення виконання заходів безпеки під час несення служби,
виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі
виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства
про охорону праці;
7.4.14. організацію та здійснення попереднього і поточного
внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і
відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених
недоліків.
7.5. Командир САЗ має право:
7.5.1. у межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки,
доручення, обов'язкові для виконання особовим складом і працівниками,
організовувати та контролювати їх виконання;
7.5.2. розробляти та затверджувати положення про штатні підрозділи
САЗ, інструкції, плани, акти тощо;
7.5.3. укладання та розірвання контрактів з особами рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, крім заступників
начальників САЗ;
7.5.4. приймати на службу, призначати на посади та звільняти з посад
осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;
7.5.5. присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового і
молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;
7.5.6. порушувати клопотання перед Головою ДСНС України про:
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прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб
середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;
присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого
начальницького складу служби цивільного захисту;
7.5.7. укладати та розривати трудові угоди з працівниками САЗ;
7.5.8. укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності
тощо) та відповідні контракти;
7.5.9. представляти інтереси в державних органах влади, органах
місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах
особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу та
працівникам САЗ;
7.5.10. застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення
на підлеглий особовий склад з числа осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту та працівників, преміювати особовий склад та
працівників у відповідності до вимого чинного законодавства та у межах
повноважень;
7.5.11. порушувати клопотання перед ДСНС України про нагородження
підпорядкованого особового складу та працівників державними нагородами,
заохочувальними відзнаками ДСНС України тощо;
7.5.12. виїжджати на місця аварій та стихійних лих у відповідності з
встановленим порядком, керувати роботою особового складу по їх ліквідації;
7.5.13. у встановленому порядку розробляти, погоджувати та
забезпечувати затвердження кошторису, організація його виконання, а також
контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів та
позабюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової
розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської та
статистичної звітності;
7.5.14. проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану
збереження і правильного використання авіаційної техніки та засобів наземного
забезпечення польотів, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовність
до дій за призначенням;
7.5.15. зупиняти аварійно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена
загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС;
7.5.16. надавати всі види відпусток, передбачених законодавством,
особам рядового та начальницького складу та працівникам САЗ;
7.5.17. встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового
забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі
види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і
начальницького складу та працівникам САЗ;
7.1.1. має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності САЗ,
із взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також
інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської
діяльності САЗ.
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7.1.2. На час відсутності командира САЗ (відрядження, відпустка,
хвороба тощо) його обов’язки виконує за рішенням командира САЗ інша особа;
7.1.3. виконує інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
VIIІ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ, СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ САЗ
8.1. Працівники САЗ реалізують право на працю шляхом укладання
трудового договору. Посади працівників віднесені до категорії рятувальників
відповідно до чинного законодавства комплектуються на контрактній основі.
Контракт укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України.
8.2. Трудові відносини працівників САЗ регулюються законодавством
України про працю.
8.3. Особливості праці та відпочинку працівників регулюються
законодавством про працю України.
8.4. На працівників САЗ поширюються усі обов’язки, права, пільги,
компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у
порядку, визначеному чинним законодавством, наказами Міністерства оборони
та ДСНС України. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників
здійснюється тільки в межах видатків, передбачених планом використання
бюджетних коштів, а також фактичних надходжень коштів за договорами на
постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування підприємств,
установ та організацій.
8.5. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень
мінімальної заробітної плати, встановленою чинним законодавством України.
8.6. Соціальні потреби працівників САЗ, поліпшення умов праці, життя і
здоров’я працівників та членів їхніх сімей вирішуються командиром САЗ
відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на
соціальні потреби.
8.7. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа
працівників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.
8.8. Працівники, що відносяться до категорії рятувальників, підлягають
обов'язковому особистому страхуванню на випадок захворювання, часткової
або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), спричинених виконанням
обов'язків рятувальників, зазначених у контрактах, укладених під час їх
прийому на роботу, або договорах щодо проведення аварійно-рятувальних
робіт, до яких вони залучаються.
8.9. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників у період між
пожежно-рятувальними, пошуковими та аварійними роботами і НС та під час
виконання у разі їх залучення до цих робіт регламентується чинним
законодавством.
8.10. Працівники, які пройшли атестацію рятувальників, укладають
контракти відповідно до Закону України “Про аварійно-рятувальні служби”.
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8.11. В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф,
виїзд на пожежі, пошук або аварійно-рятувальні роботи чергових підрозділів
або за межі зоні відповідальності) працівники, які перебувають за графіком на
відпочинку, можуть залучатися наказом командира САЗ до виконання своїх
посадових обов’язків в установленому законодавством порядку.
8.12. Інтереси трудового колективу у разі створення представляє
профспілковий комітет первинної організації профспілки.
8.13. Профспілковий комітет:
8.13.1. здійснює представництво і захист трудових, соціальноекономічних прав та інтересів працівників в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, у відносинах з керівництвом САЗ та
об’єднаннями громадян;
8.13.2. бере участь у розробці та реалізації державної політики у сфері
трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту
працівників;
8.13.3. здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати,
додержанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих
та санітарно-побутових умов;
8.13.4. керується у своїй роботі статутом первинної організації
профспілки, Положенням про первинну організацію профспілки, рішеннями
вищих профспілкових органів, законодавством України.
IХ. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ САЗ
9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) САЗ здійснюється за рішенням ДСНС України відповідно до
чинного законодавства України.
9.2. Ліквідація САЗ здійснюється ліквідаційною комісією, у порядку,
визначеному законодавством.
9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі
повноваження з управління справами САЗ.
9.4. При ліквідації та реорганізації САЗ особовому складу з числа осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам,
що вивільняються, гарантуються їх права згідно з чинним законодавством
України.
9.5. Цей статут введено в дію з “30” квітня 2013 року, строк дії цього
статуту – постійно.
9.6. У цьому статуті пронумеровано, прошнуровано та скріплено
гербовою печаткою 16 аркушів.
X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС
України.
_________________________________________________
+
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