ПОЛОЖЕННЯ
про організацію, виконання та оплату праці працівникам ДЕРЖАВНОГО
ВОЄНІЗОВАНОГО ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОГО (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО)
ЗАГОНУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
(ДВГРЗ ДСНС України) за надання платних послуг
та виконання робіт, пов’язаних з безпекою технологічного
процесу підприємств, що обслуговуються Загоном
I. Загальні положення
1. Дія цього Положення розповсюджується на всіх працівників ДВГРЗ
ДСНС України.
1. Дане Положення розроблене на підставі:
1) Кодексу Законів про працю України;
2) Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI;
3) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2001р. за №1058 «Про
затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби»;
4) Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. за №1102 «Деякі
питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних
ситуацій»;
5) Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про
затвердження Порядку визначення розмірів оплати за обслуговування об’єктів та
окремих територій державними аварійно-рятувальними службами» від
15.12.2003р. за №459/369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.12.2003р. за №1222/8543;
6) Наказу Міністерства Внутрішніх Справ України №959 від 27.11.2017р.
«Про затвердження Порядку виконання робіт із забезпечення державними
воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих
підприємствах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2017р. за
№1538/31406;
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7) Наказ МНС, Мінекономіки та Мінфіну України від 03.01.2012р. за
№1/2/1 «Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які
надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України»;
8) Галузевої угоди між Державною службою України з надзвичайних
ситуацій та Профспілками працівників державних установ України та трудящих
металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2017-2020 роки;
9) Галузеві правила безпеки.
3. До платних послуг та робіт, пов’язаних з безпекою технологічного
процесу підприємств, що обслуговуються належать:
1) роботи, пов’язані з безпекою технологічного процесу підприємств, що
обслуговуються – це роботи, які проводяться ДВГРЗ ДСНС України на
підприємствах з метою забезпечення виконання виробничих процесів (не в
умовах аварії) з застосуванням спеціального обладнання (оснащення), відповідних
навичок в газозахисних апаратах, без застосування таких та у водолазному
споряджені;
2) платні послуги суб’єктам обслуговування та для потреб фізичних осіб, у
т.ч. надання послуг з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту об’єктів,
якщо це не заважає основній діяльності ДВГРЗ ДСНС України та не суперечить
чинному законодавству, надаються на платній основі за окремими договорами на
підставі замовлень на їх виконання, згідно з Переліком платних послуг, які
надаються аварійно-рятувальними службами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.2011р. за №1102 та визначені іншими нормативними
актами і галузевими правилами безпеки.
Договори повинні відображати інформацію про види та обсяги платних
послуг, терміни їх виконання, вартість та тривалість дії договору. В заявках або
викликах вказуються: номер договору згідно з яким замовляються послуги, вид
послуги, чисельний склад працівників, дата та час їх виконання, місце проведення
та інша інформація, необхідна для їх виконання. Зразки викликів приведенні у
додатку 1 до Положення.
II. Види платних послуг, вимоги до їх виконання та умови визначення
оплати праці працівникам
Платні послуги відповідно до вимог їх виконання розподіляються на:
1. Платні послуги, що потребують кваліфікаційної підготовки працівників
при їх виконанні:
1) обслуговування масових вибухів;
2) паспортизація вибоїв;
3) чергування при веденні вогневих робіт;
4) перевірка герметичності саморятівників, їх вибракування;
5) перевірка аварійної сигналізації;
6) перевірка запасних виходів перед узгодженням планів ліквідації аварій
(ПЛА);
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7) перевірка засобів пожежогасіння перед узгодженням ПЛА;
8) перевірка стану вентиляційних пристроїв, практичне застосування
вентиляційних режимів, що передбачені ПЛА;
9) проведення позапланових депресійних зйомок;
10) надання послуг з визначення фактичної депресії у гірничих виробках;
11) надання послуг з визначення фізичних параметрів повітря у гірничих
виробках;
12) перевірка
відповідності
водопостачання
об’єкту
проекту
протипожежного захисту (ППЗ);
13) розгазування гірничих виробок;
14) перевірка автоматичних систем пожежогасіння (АСП);
15) здійснення розробка, складання та оформлення ПЛА;
16) методичне керівництво об’єктовою аварійно-рятувальною або
газорятувальною службою;
17) практичне навчання правилам користування саморятівниками і засобами
первинного пожежогасіння у димних камерах;
18) надання інших послуг протиаварійного призначення в гірничих
виробках та на поверхневих об’єктах;
19) технічне обслуговування вогнегасників (водяних, водопінних,
порошкових, газових) при умовах оплати наданих послуг за фактичними
витратами.
До надання цих платних послуг залучають працівників загону відповідно до
їх кваліфікаційного рівня. Послуги надаються працівниками загону у їх вихідний
день. При цьому, у загоні не порушується готовність до негайного виїзду при
виникненні надзвичайних ситуацій.
Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг та робіт, пов’язаних з
безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються,
нараховується відповідно до встановлених посадових окладів працівників на час
надання послуг.
За результатами надання послуг складається Відомість про роботу
працівників загону. Якщо послуга надавалась протягом однієї доби
використовується відомість, наведена в додатку 2 до цього Положення. В інших
випадках заповнюються відомості згідно із додатками 3, 4 або 5, залежно від часу
надання послуги.
2. Надання платних послуг з проектування, монтажу та обслуговування
протипожежного обладнання працівниками підрозділів загону:
1) технічне обслуговування пожежних кран-комплектів, пожежних
гідрантів та водоймищ;
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2) проектування, монтаж та пусконалагоджувальні роботи систем
автоматичного пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації та
оповіщення людей про пожежу;
3) технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння,
автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу;
проектування пристроїв блискавкозахисту.
До надання цих платних послуг залучають працівників загону, що мають
відповідний досвід у даному напрямку діяльності та незалежно до їх
професійного та кваліфікаційного рівня. До виконання даних платних послуг
залучаються працівники як у робочу зміну, якщо це не заважає виконанню
посадових обов’язків, так і у їх вихідний день.
Платні послуги, визначені у цьому пункті, надаються відповідно з
укладеними договорами та їх вартість є договірною.
При наданні платних послуг у вихідний день - оплата праці безпосередніх
виконавців нараховується, згідно з законодавством відповідно до встановлених
посадових окладів працівників на час надання послуг. У тому випадку, якщо у
калькуляції до договору визначені оклади інші, ніж посадові, на момент надання
платних послуг, сума фонду оплати праці розподіляється між виконавцями згідно
з відомістю. Керівник робіт за результатами наданих послуг оформлює відомість
наведену в додатку 4,5 та 10 (в залежності від умов договору).
3. Надання послуг ремонтно-механічної майстерні (РММ) ДВГРЗ ДСНС
України:
1) технічне освідоцтво малолітражних повітряних балонів;
2) технічне освідоцтво малолітражних кисневих балонів;
3) технічне освідоцтво повітряних балонів з ремонтом вентиля;
4) технічне освідоцтво кисневих балонів з ремонтом вентиля;
5) випробування драбинних конструкцій (драбин);
6) випробування запобіжних поясів (лямкових, безлямкових);
7) випробування гірничорятувального (рятувального) оснащення (канати,
мотузки, карабіни та інше);
8) технічне обслуговування вогнегасників (водяних, водопінних,
порошкових, газових).
До надання цих платних послуг залучають працівників загону, що мають
відповідний досвід у даному напрямку діяльності та незалежно до їх
професійного та кваліфікаційного рівня. До виконання даних платних послуг
залучаються працівники як у робочу зміну, якщо це не заважає виконанню
посадових обов’язків, так і у їх вихідний день.
Платні послуги, визначені у цьому пункті, надаються відповідно з
укладеними договорами та їх вартість є договірною, відповідно – й оплата праці
здійснюється відповідно з узгодженими договорами.
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Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг у їх вихідний день
здійснюється відповідно до встановлених посадових окладів працівників на час
надання послуг. У тому випадку, якщо у калькуляції до договору визначені оклади
інші, ніж посадові, на момент надання платних послуг, сума фонду оплати праці
розподіляється між виконавцями згідно з відомістю. Керівник робіт за
результатами наданих послуг оформлює відомість наведену в додатку 6 або 10 (в
залежності від умов договору).
4. Надання послуг Учбовим воєнізованим гірничорятувальним взводом
ДВГРЗ ДСНС України (далі – Учбовий ВГРВ):
1) навчання відповідальних керівників робіт по ліквідації аварій;
2) практичне навчання членів добровільно-гірничорятувальної команди
(ДГК) при умовах оплати наданих послуг за фактичними витратами;
3) навчання за програмою «Безпечне виконання висотно-верхолазних робіт
з використанням альпіністського оснащення та спеціальних страхувальних
засобів»;
4) навчання по програмі «Пожежно-технічний мінімум»;
5) навчання по програмі «Обслуговування та експлуатація кисневих
дотискуючих компресорів КД-5 та КД-8».
6) проведення інших навчань згідно з ліцензованими програмами.
Платні послуги, визначені у цьому пункті, потребують залучення фахівців
відповідних напрямків, що передбачені Програмами на навчання та надаються
виключно у робочий час. Їх вартість визначається кошторисними калькуляціями.
Надання платних послуг Учбовим ВГРВ здійснюється при наявності договорів,
відповідно з яким Відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення
надаються Замовнику документи для оплати.
При цьому Учбовим ВГРВ ведеться облік працівників, що проводили
навчання та час надання послуг.
Рахунок за надані послуги надається на підприємство відповідно до
кошторисної калькуляції, яка є невід’ємною частиною договору. Додатково
оформлюється відомість про витрачені матеріали (додаток 7).
Оплата наданих послуг по практичному навчанню членів добровільногірничорятувальної команди (ДГК) здійснюється за фактичними витратами.
5. Надання послуг Газоаналітичною лабораторією (ГАЛ) ДВГРЗ ДСНС
України:
1) перевірка технічних параметрів аспіраторів АМ-5;
2) перевірка технічних параметрів шахтних інтерферометрів ШИ;
3) проведення аналізу проб ХПВ;
4) проведення аналізу проб стисненого повітря з балонів та компресорів;
5) проведення аналізу проб високо відсоткового кисню;
6) проведення відбору та аналізу проб повітря на вміст промислового
аерозолю (пилу);
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7) проведення аналізу проб після буро-вибухових робіт;
8) проведення аналізу проб повітря в місцях роботи дизельної техніки;
9) проведення інших аналізів і робіт згідно галузі атестації лабораторії.
До надання цих платних послуг залучають працівників ГАЛ відповідно до їх
кваліфікаційного рівня у їх вихідний день, не порушуючи готовність до негайного
виїзду при виникненні надзвичайних ситуацій.
Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг нараховується
відповідно до встановлених посадових окладів працівників на час надання послуг,
за фактично відпрацьований час.
За фактом надання послуги складається відомість згідно з додатком 4.
6. Надання послуг по відповідним окремим договорам:
1) очищення вентиляційних каналів вентиляторів головного провітрювання
підземних об’єктів від пилових відкладень;
2) відбір і аналіз позапланових проб повітря, пилу тощо, у підземних
виробках;
3) спорудження ізоляційних, вентиляційних та інших перетинок у гірничих
виробках;
4) розкриття ізольованих гірничих дільниць, у тому числі з погашеною
пожежею;
5) демонтаж устаткування та обладнання у відпрацьованих гірничих
виробках та їх погашення з вилученням кріплення;
6) огляд каналів стволів або вентиляційних свердловин;
7) виконання робіт в закритих ємностях та резервуарах, їх очищення;
8) відкачування води із затоплених об’єктів;
9) очищення від льоду і снігу дахів будівель та споруд;
10) зрізування дерев у небезпечних місцях;
11) відкриття квартир на замовлення громадян;
12) виконання очищувальних робіт на висотних конструкціях, димових
трубах;
13) обштукатурювання стін будівель, що мають складну конфігурацію;
14) ремонт та заміна елементів покрівель;
15) просвердлювання отворів у конструкціях механізованим інструментом;
16) шліфування, шпаклювання, прооліфлювано, ґрунтування, фарбування
поверхонь із застосуванням механізованих інструментів;
17) покривання конструкції антикорозійними матеріалами;
18) здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт;
19) миття вікон;
20) монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування;
21) виконання стропальних робіт під час роботи з підіймальними кранами,
вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі);
22) обстеження технічного стану висотних будівель і споруд;
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23) будівництво та ремонт підводних частин гідротехнічних споруд,
прокладення та ремонт трубопроводів і кабелів, роботи з поглиблення та
очищення дна, судноремонтні і суднові роботи з очищення корпусів суден,
монтажні і слюсарні роботи;
24) експлуатаційне обслуговування підводних частин гідротехнічних
споруд, водяних шляхів і каналів, технічне обслуговування трубопроводів і
кабелів (окрім морських), обслуговування науково-дослідних робіт (окрім
експериментальних спусків);
25) обстеження та очищення дна водяних об'єктів для масового відпочинку;
26) верхолазні роботи;
27) оборка та скидання бутів з бортів кар’єру.
До надання цих платних послуг залучають працівників загону, що мають
відповідний досвід у даному напрямку діяльності та відповідно до їх
професійного та кваліфікаційного рівня. До виконання даних платних послуг
залучаються працівники як у робочу зміну, якщо це не заважає виконанню
посадових обов’язків, так і у їх вихідний день.
Платні послуги, визначені у цьому пункті, надаються відповідно з
укладеними договорами та їх вартість є договірною, відповідно – й оплата праці
здійснюється відповідно з узгодженими договорами.
Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг та робіт, пов’язаних
з безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються, у їх
вихідний день нараховується відповідно до встановлених посадових окладів
працівників на час надання послуг. У тому випадку, якщо у калькуляції до
договору визначені оклади інші, ніж посадові, на момент надання платних послуг,
сума фонду оплати праці розподіляється між виконавцями згідно з відомістю.
Керівник робіт за результатами наданих послуг оформлює відомість наведену в
додатку 5 або 10 (в залежності від умов договору).
Адміністрація (працівники) підприємств, що обслуговуються, та працівники
ДВГРЗ ДСНС України при виконанні платних послуг та робіт, пов’язаних з
безпекою технологічного процесу обслуговуємих підприємств повинні
керуватися: «Статутом з організації та проведення гірничорятувальних робіт»;
наказом Міністерства Внутрішніх Справ України №959 від 27.11.2017р. «Про
затвердження Порядку виконання робіт із забезпечення
державними
воєнізованими аварійно-рятувальними службами масових вибухів на гірничих
підприємствах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2017р. за
№1538/31406, державними нормативними актами про охорону праці, галузевими
правилами безпеки, існуючими на підприємствах, що обслуговуються, та іншими
нормативними документами.

8

III. Структура формування вартості оплати наданих платних послуг та робіт,
пов’язаних з безпекою технологічного процесу на підприємствах, що
обслуговуються
1. Платні послуги відшкодовуються окремо від вартості утримання
оперативних одиниць, за фактом їх виконання відповідно до Наказу МНС від
15.12.2003р. за №459/369 та наказу МНС, Мінекономіки та Мінфіну України від
03.01.2012р. за 1/2/1, які визначають механізм формування вартості платних
послуг та застосовується для визначення їх вартості.
2. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг і
складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.
3. Формування вартості платних послуг здійснюється відповідно до
економічно обґрунтованих планованих витрат загону, визначених на підставі
державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних
розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги у
запланованому періоді.
4. До вартості платних послуг включаються:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;
інші прямі витрати;
непрямі (накладні) витрати.
Вартість платної послуги розраховується за формулою:
В послуги = В п + В праця + В ін + В нп, де:
В послуги - вартість платної послуги;
В п - прямі матеріальні витрати;
В праця - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні
заходи;
В іп - інші прямі витрати;
В нп - непрямі (накладні) витрати
1) до складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних та
оборотних засобів, які безпосередньо використовуються під час надання платної
послуги, а саме: придбання сировини та матеріальних цінностей, обладнання,
оснащення, матеріали, паливо та енергія, необхідні для забезпечення виконання
послуги, тощо;
2) до складу прямих витрат на оплату праці та відрахування на соціальні
заходи включаються витрати на заробітну плату, виходячи з чисельності та
тарифно-кваліфікаційного складу працівників, безпосередньо пов’язаних з
наданням послуг, часу їх фактичного залучення, умов, у яких надається послуга,
та відповідних нормативно-правових актів, що стосуються умов нарахування
заробітної плати працівників загону;
3) до складу інших прямих витрат включаються витрати на оплату:
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службових відряджень і транспортних витрат персоналу, діяльність якого
безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги;
послуг зв’язку, якими користується персонал, діяльність якого
безпосередньо пов’язана з наданням платної послуги;
амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням платної послуги.
4) до складу непрямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть
бути пов’язані із забезпеченням функціонування загону, а саме витрати на:
оплату праці, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування
адміністративного та технічного персоналу;
адміністративних витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування
загону;
амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів, не пов’язаних з наданням платної послуги;
оренди будівлі (приміщення) та витрат на поточний ремонт;
охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього природного
середовища;
послуг сторонніх організацій, у тому числі послуг з охорони та пожежної
охорони приміщень, у яких надаються платні послуги;
теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергії та інші
утримання приміщень;
утримання, експлуатації та ремонту, страхування, операційної оренди
основних засобів, інших необоротних активів, призначених для
забезпечення функціонування загону.
Граничний розмір непрямих (накладних) витрат визначається щорічно на
підставі фактичних витрат минулого року і встановлюється у відсотковому
відношенні до фонду заробітної плати прямих виконавців та затверджується
командиром загону.
Надання послуг виконується без мети отримання прибутку, податок на
прибуток не планується та не сплачується. Відповідно до Податкового кодексу
України платні послуги оподатковуються податком на додану вартість.
5. Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг та робіт,
пов’язаних з безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються,
враховує характер, умови (спеціальні страхові системи при виконанні робіт на
висоті, знаходження в небезпечних, шкідливих або особливо шкідливих умовах,
нічний, понаднормований час тощо), тривалість їх виконання і трудомісткість
виконання таких робіт, а також застосування ізолюючих газозахисних апаратів
для автономного дихання.
За роботу в нічний час здійснюється доплата в розмірі 40 відсотків тарифної
ставки за кожну годину роботи в цей час.
За час перебування під водою, у залежності від глибини занурення,
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установлюється додаткова погодинна оплата працівникам ДВГРЗ ДСНС України,
які задіяні на роботах у складі водолазної станції:
При глибині занурення (м)
До 6м
6-12м
12-20м
20-30м
30-40м
40-50м
50-60м

Коефіцієнт до годинної ставки**
0,24
0,27
0,30
0,37
0,44
0,51
0,57

*

Працівники ДВГРЗ ДСНС України, які задіяні на роботах у складі водолазної станції,
виконують свої обов’язки згідно Положення про водолазну станцію ДВГРЗ ДСНС України. Для
зазначених працівників ДВГРЗ ДСНС України заняття водолазною працею не є основною
професією.
**При розрахунках приймається годинна максимальна ставка респіраторника.

Зразок «Відомості про роботу працівників ДВГРЗ ДСНС України під
водою» наведено у додатку 8.
Зразок заповнення «Виписки підводно-спускових годин із журналу
водолазних робіт працівників ДВГРЗ ДСНС України» наведено у додатку 9
За наявності чинників, що ускладнюють водолазні занурення, погодинна
оплата збільшується:
Вид робіт
Коефіцієнт
1,25
+4С ≤ Т ≥ +37С
Робота на в’язкому, засміченому ґрунті
1,15
Робота під кригою
1,15
Роботи при швидкості течії від 0,5 до 1,0 м/с
1,2
Роботи при швидкості течії від 1,0 до 1,5 м/с
1,4
При видимості під водою менше 1 м
1,2
Якщо видимість відсутня
1,3
У разі забруднення води шкідливими та токсичними
1,25
домішками
За наявності декількох факторів, що ускладнюють роботу під водою,
коефіцієнт збільшення оплати підсумовується, при цьому підсумковий коефіцієнт
збільшення не повинен перевищувати двох.
6. Оплата праці безпосередніх виконавців платних послуг та робіт,
пов’язаних з безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються
визначається:
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1) годинна тарифна ставка визначається із середньомісячної норми
робочих годин, що прийнята для умов даного виробництва або умов виконання
даного виду робіт, а саме: виконання робіт у шахті, ЦПТ та кар’єрах, а також
виконання водолазних робіт визначається, виходячи із середньомісячної норми
робочих годин при 36-годинному робочому тижні, а для оплати на поверхні - з
норми робочих годин при 40-годинному робочому тижні;
2) оплата праці за надані платні послуги та роботи, пов’язані з безпекою
технологічного процесу підприємств, що обслуговуються, із застосуванням
ізолюючих газозахисних респіраторів та водолазного спорядження компенсує
шкідливість апаратури для автономного дихання. Вартість години роботи в
респіраторі та водолазному спрорядженні дорівнює чотирикратній годинній
максимальній тарифній ставці респіраторника за кожну відпрацьовану годину.
Максимальна тривалість робочої зміни із застосуванням ізолюючого
газозахисного апарата становить 4 години, у водолазному спрорядженні – 3
години. При виконанні робіт із застосуванням ізолюючих газозахисних апаратів у
зоні високих температур нормативний час роботи, що регулюється відповідними
нормативно-правовими актами, прирівнюється до повної робочої зміни;
3) за виконання платних послуг у вихідні, з урахуванням графіку роботи та
святкових днів оплата проводиться відповідно до ст.107 КЗпП України.
7. Оплата наданих платних послуг проводиться на підставі узгоджених
первинних документів. Компенсацію здійснює об'єкт - сторона договору, на якому
проводились ці роботи.
8. При наданні платних послуг працівниками загону у робочу зміну
заробітна плата виконавцям нараховується, але не виплачується, та залишається
фонді оплати праці по платним послугам.
9. Наприкінці звітного періоду кошти, що знаходяться у фонді оплати
праці по платним послугам, розподіляються у вигляді заохочення прямих
виконавців та працівників, які були задіяні в організації, контролі наданих
платних послуг.
IV. Тривалість та облік платних послуг і робіт, пов’язаних з безпекою
технологічного процесу підприємств, що обслуговуються Загоном
1. Усі види робіт, пов’язаних з безпекою технологічного процесу
підприємств і характеристиками умов праці в обов’язковому порядку повинні
бути зафіксовані у відповідних документах оперативного обліку робіт.
2. Платні послуги та роботи, пов’язані з безпекою технологічного процесу
підприємств, що обслуговуються, виконуються на підставі листа-виклику або
укладеного договору з переліком послуг, кількістю задіяних осіб, терміну надання
послуг, визначення умов праці.
3. Підставою для визначення витрат за виконані платні послуги та роботи,
пов’язані з безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються є
«Відомість про роботу працівників Загону при наданні платних послуг».
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Відомості про надані платні послуги заповнюються згідно з додатками 2-8, 10
цього Положення, найменування наданої послуги повинно співпадати з
найменуванням, визначеним в договорі.
«Відомість про роботу працівників Загону при наданні платних послуг», що
визначені в пунктах 1 та 5 розділу II цього Положення, складається у двох
примірниках та підписується представником підприємства, на якому надавалися
послуги, погоджується керівником (відповідальною особою) цього підприємства
та скріпляється печаткою. З боку ДВГРЗ ДСНС України відомість підписується
старшим в зміні (керівними працівниками загону), відповідальним за перевірку
наданих послуг, затверджується командиром загону або уповноваженою наказом
особою. «Відомість про роботу працівників Загону при наданні платних послуг»
визначені пунктами 2, 3, 4 та 6 розділу II складається в одному примірнику. Після
цього оформлені належним чином документи (виклики, відомості, інше)
надаються у Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення загону
для проведення розрахунку вартості наданих послуг.
Після надання послуг сторонами складається та підписується сторонами Акт
здавання-приймання платних послуг, на підставі якого оформлюється рахунок та
податкова накладна.
V. Порядок здачі документів на оплату наданих платних послуг
1. До пакету документів, які необхідно надати до Відділу БО та ФЗ
входять:
заявка (виклик);
1) відомість на оплату праці працівників (в тому разі, якщо послуги
надавалися у вихідний день);
2) договір з повним пакетом документів (кошторис при наявності,
реєстраційні документи контрагента, свідоцтво платника ПДВ при наявності).
Керівник робіт заповнює «Відомість про роботу працівників Загону при
наданні платних послуг». Відповідальність за належне заповнення Відомостей
підтверджується його особистим підписом.
2. Командир взводу, що обслуговує дане підприємство, проводить
перевірку складання «Відомості про роботу працівників Загону при наданні
платних послуг» і затверджує правильність заповнення особистим підписом.
3. Перевірена і підписана усіма відповідальними особами «Відомість про
роботу працівників Загону при наданні платних послуг» затверджується
командиром загону або уповноваженою наказом особою і здається у Відділ
бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення.
4. Документи на оплату наданих послуг надаються командиром взводу або
особою, яка його заміщує, у Відділ бухгалтерського обліку та фінансового
забезпечення ДВГРЗ ДСНС України не пізніше 5 робочих днів після закінчення
надання послуг (віддалені взводи надають документи електронною поштою).
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VI. Нарахування заробітної плати працівникам Загону за організацію,
керівництво, контроль при наданні платних послуг
1. Додаткова заробітна плата адміністративному та технічному персоналу,
що забезпечують організацію, керівництво, контроль при наданні послуг,
пов’язаних з безпекою технологічного процесу підприємств, що обслуговуються,
проводиться згідно з розподілом сум фактичних накладних витрат. Виплата
проводиться на підставі відомостей, затверджених командиром загону,
щоквартально за фактом надання платних послуг.

