
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження розмірів  
посадових окладів працівників  
Комунальної спеціальної  
воєнізованої аварійно- 
рятувальної служби 
 
 

Згідно з Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, 

законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці», 

керуючись рішенням Запорізької міської ради від 22.11.2017 №31                            

«Про затвердження Положення про оплату праці Комунальної спеціальної 

воєнізованої аварійно-рятувальної служби» виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розміри посадових окладів працівників Комунальної 

спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби (додаються) та ввести в дію 

з 01.07.2019 року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А.  
 
 
Міський голова В.В.Буряк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження 
розмірів посадових окладів працівників Комунальної спеціальної воєнізованої 

аварійно-рятувальної служби» 
 
 

Згідно з Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, 

законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці», 

керуючись Кодексом цивільного захисту України, законами України: від 

06.12.2016 року №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 

рік», Галузевою угодою між Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій та профспілками працівників державних установ України та трудящих 

металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2017-2020 роки, а 

також рішенням Запорізької міської ради від 22.11.2017 №31 «Про затвердження 

Положення про оплату праці Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-

рятувальної служби», враховуючи виконання особовим складом служби аварійно-

рятувальних робіт з важкими умовами праці по локалізації та ліквідації 

надзвичайних ситуацій на території міста (Свідоцтво «Про атестацію аварійно-

рятувальної служби» серія МК №317 діє до          08.12.2020 р.) та зростання 

прожиткового мінімуму, корегуються чинні посадові оклади не нижче, ніж 

коефіцієнт зростання.  

Тому, в зв’язку з вищенаведеним, виникла необхідність затвердити розміри 

посадових окладів Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної 

служби (додається) та ввести в дію з 01.07.2019 року. 

Фонд оплати праці, затверджений на 2019 рік, дозволяє провести 

коригування посадових окладів. 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження  надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення  міської  ради В.О.Закальський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 
___________ № _____ 
 
 

Розмір посадових окладів працівників  
Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби 

 

№ 
з/п Найменування посад Оклад  

(грн.) 

1 2 3 
1. Начальник служби 7859,00 
2. Заступник начальника служби 7466,00 
3. Помічник начальника служби з медичного 

забезпечення 
7073,00 

4. Головний бухгалтер 6736,00 
5. Провідний бухгалтер  3817,00 
6. Командир відділення  5614,00 
7. Газорятівник 4480,00 
9. Командир відділення матеріально-технічного 

забезпечення 
6680,00 

10. Інспектор з кадрів 2799,00 
11. Механік 3909,00 
12. Водій спеціального оперативного автомобіля 3832,00 
13. Завідувач складу 3690,00 

 
 
Начальник управління з питань  
попередження  надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення  міської  ради В.О.Закальський 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради Р.А.Омельянович 
 


