
  

 

 
 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

07.06.2019          № 213  
 

Про рятувальний пост 

КП „Каштан“ на о.Масальський 

 

Відповідно до статей 29, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, рішення п’ятдесят першої сесії сьомого скликання від 04.04.2019             

№ 131 „Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятина у літній період 2019 року“, враховуючи лист                      

КП „Каштан“ від 17.05.2019 № 219 та від 28.05.2019 № 229, виконком міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити зону відповідальності рятувального поста КП „Каштан“ на 

о.Масальський в межах берегової території та прилеглого водного простору на 

площі 0,45 га (схема додається). 

2. Затвердити Тимчасовий штатний розпис працівників рятувального 

посту (додається). 

3. Зобов’язати КП „Каштан“ (Скочко В.І.):           

1) забезпечити функціонування рятувального поста на о.Масальський в 

літній період 2019 року з 07 червня до 15 вересня; 

2) провести встановлення інформативних щитів та попереджувальних 

засобів на о.Масальський до 10 червня 2019 року; 

3) визначити постійне місце чергування рятувальників в межах зони 

відповідальності рятувального поста; 

4) встановити режим роботи рятувального поста щоденно з 10.00 до 

18.00 години. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови               І.ШИКЕРИНЕЦЬ 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

07.06.2019 № 213 

Схема 

зони відповідальності рятувального поста КП „Каштан“ на о.Масальський в межах берегової території та прилеглого 

водного простору 

 

 
 

Начальник відділу із земельних та  

екологічних питань виконкому міської ради                                          Є.В.Стадник 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                                             Л.В.Кочур 



Тимчасовий штатний розпис                                                                Затверджено рішення виконкому Пирятинської 

на літній період 2019 року міської ради від 07.06.2019 № 213 

 Тимчасовий штат в кількості 3 штатних одиниць 

 із місячним фондом заробітної плати 12646,00  

 гривень 

     Виконувач обов’язків міського голови 

 

 _______________                   І.С.Шикеринець 

 

 ___07.06.2019___                   М.П. 

КП „Каштан“ 

№ 

з/п 

Найменування посади Баланс 

робочого 

часу 

Розряд Годин. 

тариф 

Місячний 

оклад 

Кількість 

одиниць 

Місячний 

фонд 

заробітної 

плати 

Код по 

класифікатору 

1. Начальник рятувального 

посту 

166  25,89 4300,00 1 4300,00 1239 

2. Матрос-рятувальник 166  25,13 4173,00 2 8346,00 8340 

Всього     3 12646,00  

 

 

Директор комунального підприємства „Каштан“                                     ____________                           В.І.Скочко 

 

Головний бухгалтер комунального підприємства „Каштан“                   ____________                           В.І.Бих 

 

Економіст комунального підприємства „Каштан“                                    ____________                           Н.В.Ткаченко 

 



 


