УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 30 » грудня 2011 року

№ 992-р
смт Голованівськ

Про заходи щодо запобігання загибелі
людей на водних об’єктах у зимовий
період
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації
вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про
невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», попередження
нещасних випадків, пов’язаних із загибеллю людей на водних об’єктах у зимовий період
2011/2012 року, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня
2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення
на водних об’єктах» та доручення голови обласної державної адміністрації від 19 грудня
2011 року № 27-488/1:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надання оперативної інформації по нещасних
випадках на водних об’єктах Голованівського району та План заходів щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період 2011/2012 (додається).
2. Рекомендувати сільським і селищним головам, власникам та орендарям водних
об’єктів План заходів та вимог Інструкції виконувати вчасно та в повному об’ємі.
3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації інформацію
про виконання заходів Плану надати до управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
до 20 березня 2012 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 992-р

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання оперативної інформації
по нещасним випадкам на водних об’єктах Голованівського району

У разі виникнення нещасного випадку на водних об'єктах, які розташовані на
відповідній території, сільський (селищний) голова терміново повідомляє начальника
відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації про дану надзвичайну
ситуацію, за формою:
місце нещасного випадку;
час виникнення нещасного випадку (дата, год., хв.);
стислий зміст події;
кількість та стан потерпілих (у тому числі дітей), біографічні та адресні дані про
постраждалих (загиблих);
які заходи та ким виконані (виконуються);
потреба у додаткових силах та засобах щодо рятування постраждалих або пошуку та
підйому тіл загиблих з води;
посада та прізвище особи, яка надала дану інформацію;
час надання інформації (дата, год., хв.).
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації з отриманням
вищезазначеної інформації негайно доповідає усно і письмово (факсом) голові
райдержадміністрації та оперативному черговому управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації (далі – управління НС ОДА): тел.: 22-57-79, 22-54-21, а при
наявності загибелі людей на водних об'єктах та необхідності проведення пошукових робіт
і підйому загиблих, повинен подати заявку до Аварійно-рятувальної служби оперативного
реагування Кіровоградської області щодо проведення відповідних робіт із залученням
фахівців даної служби (тел. 22-67-60).
Оперативний черговий управління НС ОДА про отримання даної інформації негайно
доповідає начальнику управління НС ОДА.
______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 992-р

ПЛАН
заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період
2011/2012 року Голованівського району
План розроблено на виконання вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», попередження нещасних випадків, пов’язаних із загибеллю людей на водних об’єктах
у зимовий період 2011/2012 року, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року № 264
«Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах» та доручення голови обласної державної
адміністрації від 19 грудня 2011 року № 27-488/1.
№
Заходи
п/п
1
2
1. Організувати роботу щодо заборони виходу людей на лід у найбільш
небезпечних ділянках водойм, а під час відлиги та танення льоду – на
всі водойми району, розташовані на відповідних територіях
2. Посилити роботу у засобах масової інформації щодо попередження
загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період
3. Забезпечити денне патрулювання в місцях можливого масового
підлідного вилову риби
4.

Протягом зимового періоду забезпечити надання відомостей у
місцевих засобах масової інформації про товщину та міцність льоду на
воді і попереджати про збільшення ризику виникнення нещасних
випадків під час відлиги

Відповідальні за виконання
3
Сільські (селищні) голови, власники
водоймищ
Сільські (селищні) голови, власники
водоймищ
Начальник Голованівського РВ УМНС
України в Кіровоградській області,
начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області
Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації

Термін виконання
4
До 1 січня
2012 року
До 1 січня
2012 року
Протягом
зимового періоду
Протягом
зимового періоду

2
1
5.

6.

7.

8.

2
Відпрацювати порядок надання оперативної інформації
по кожному нещасному випадку на водному об’єкті за
схемою: сільська (селищна, міська) рада – відділ
(управління) з питань НС райдержадміністрації
(міськвиконкому) – оперативний черговий управління з
питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації та
довести його вимоги до голів місцевих рад та власників
водних об’єктів
З урахуванням аналізу загибелі людей на водних об’єктах
у зимові періоди попередніх років визначити та позначити
на місцевості найбільш небезпечні ділянки місць
рибальства на водних об’єктах у зимовий період,
закріпити їх за підприємствами, організаціями і установами
Уточнити плани взаємодії з ліквідації надзвичайних
ситуацій на водних об’єктах, у тому числі з медичними
закладами, щодо можливості надання допомоги потерпілим при
переохолодженні організму і обмороженнях та вжити
заходів щодо підвищення ефективності діяльності
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
Організувати роботу щодо перегляду порядку передачі водойм в
оренду.
У договорах на оренду водойм передбачити відповідальність орендарів
за їх безпечну експлуатацію, у тому числі за обладнання рятувальних
постів.

3
Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації

Сільські (селищні) голови

Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації, начальник
Голованівського РВ УМНС України в
Кіровоградській області
Структурні підрозділи районної
державної адміністрації, сільські
(селищні) голови

______________________

4
Протягом
зимового періоду

До 1 січня
2012 року

Протягом
зимового періоду

До 1 січня
2012 року

