УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 4 » травня 2011 року

№ 342-р
смт Голованівськ

Про попередження нещасних випадків
на воді
На підставі законів України «Про аварійно-рятувальні служби», «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190-рп
«Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року № 264 «Про затвердження порядку
обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 12 квітня 2011 року № 322-р «Про попередження
нещасних випадків на воді» та з метою попередження нещасних випадків, пошуку та
рятування людей на воді, створення безпечних умов для користування водними об’єктами:
1. Утворити районну комісію з питань перевірки підготовки місць масового відпочинку
людей до купального сезону 2011 року.
2. Затвердити:
склад районної комісії з питань перевірки підготовки місць масового відпочинку людей
до купального сезону 2011 року (додається);
заходи щодо організації рятування людей на водних об’єктах району у весняно-літній
період 2011 року (додаються);
перелік закріплених водних об’єктів району (додається).
3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, районному відділу
УМНС України в області, фінансовому управлінню райдержадміністрації, рекомендувати
головам сільським та селищних рад, в межах своїх повноважень:
організувати безумовне дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 3 грудня 2001 року
№ 272 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 95/6383,
а саме
забезпечити безумовне виконання заходів щодо організації рятування людей на водних
об’єктах області, вжити вичерпні заходи щодо підготовки місць масового відпочинку
населення до купального сезону;
провести щорічне введення в експлуатацію пляжів як сільських, селищних та інших,
незалежно від форм власності, виключно за рішеннями районних комісій, утворених
районними державними адміністраціями та виконкомами сільських і селищних рад;
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забезпечити безумовне виконання заходів щодо організації рятування людей на водних
об’єктах району;
забезпечити обов’язкове погодження паспортів на відкриття місць масового відпочинку
людей з представником санітарно-епідеміологічної служби, Державної спеціалізованої
пошуково-рятувальної служби на водних об’єктах України МНС, представником
територіального органу Міністерства охорони навколишнього середовища України та
представником Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки;
заборонити купання людей в затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах,
які не визначені місцевими органами виконавчої влади як місця масового відпочинку
громадян біля води;
заборонити відкриття і функціонування оздоровчих закладів та пляжів загального
користування без обстеження і очистки дна акваторій пляжів, без наявності розгорнутого
відомчого сезонного рятувального поста, укомплектованого підготовленими матросамирятувальниками й оснащеного необхідним рятувальним майном;
укласти угоди з аварійно-рятувальною службою оперативного реагування області на
постійне та обов’язкове обслуговування водних об’єктів району;
під час уточнення показників відповідних місцевих бюджетів на 2011 рік, передбачити
кошти на реалізацію вказаних заходів.
4. Районному відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в області:
забезпечити дотримання громадського порядку у місцях відпочинку людей;
проводити роботу щодо заборони купання у невизначених місцях;
своєчасно інформувати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування про місця неорганізованого купання людей.
5. Головам сільських та селищних рад про стан виконання даного розпорядження до
20 серпня 2011 року проінформувати районну державну адміністрацію.
6. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації про стан виконання
даного розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 13 травня
2011 року про підготовку до купального сезону та до 1 вересня 2011 року про проведення
заходів з рятування на водах у весняно-літній період 2011 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної
адміністрації від 18 травня 2010 року № 293-р «Про попередження нещасних випадків на
воді».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » травня 2011 року № 342-р

СКЛАД
районної комісії з питань перевірки підготовки водойм
та місць відпочинку людей до купального сезону
Голова комісії:
ГОЛОВАНЬ
Микола Васильович

-

начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації

Заступник голови комісії:
НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ УМНС
України в Кіровоградській області

Члени комісії:
ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

головний державний санітарний лікар
Голованівського району (за згодою)

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний
спеціаліст
державного
управління
охорони
навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

ТОФАН
Сергій Олександрович

-

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ЯВОРСЬКИЙ
Олександр Володимирович

-

державний інспектор з питань цивільного
захисту
та
техногенної
безпеки
Голованівського РВ УМНС України в
області

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » травня 2011 року № 342-р

ЗАХОДИ
щодо організації рятування людей на водних об'єктах району
у весняно-літній період 2011 року

1. Відповідно до рішень районної комісії:
закріпити водойми, ділянки водної поверхні річок чи прибережної смуги, місця
водосховищ за підприємствами, установами та організаціями;
визначити розміщення та функціонування пляжів, купалень, місць масового відпочинку
людей на воді, позначити на місцевості небезпечні ділянки водної поверхні річок та
прибережної смуги водних об’єктів.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських,
селищних рад
Терміново
2. Надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, перелік закріплених
водойм, визначених місць масового відпочинку людей на воді за формою згідно з
додатком.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських,
селищних рад
Терміново
3. Забезпечити підготовку місць масового відпочинку населення на воді до купального
сезону, організацію введення в експлуатацію пляжів та наявність акта про відкриття місць
масового відпочинку людей до початку купального сезону.
Структурні
підрозділи
районної
державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад,
власники водних об’єктів
До 10 травня 2011 року
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4. Забезпечити укладання угод з аварійно-рятувальною службою на постійне та
обов’язкове обслуговування водних об’єктів району.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації, виконкоми сільських і
селищних рад, власники водних об’єктів
До 15 травня 2011 року
5. Забезпечити проведення місячника безпеки на воді.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації, РВ УМНС України в області
Протягом червня 2011 року
6. Організувати проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації, РВ УМНС України в області
Протягом року
7. Забезпечити створення сезонних рятувальних постів у місцях масового відпочинку
населення на воді.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної
державної адміністрації, РВ УМНС України в області
Протягом червня 2011 року
8. Розглянути питання щодо стану безпеки на водних об’єктах на засіданні районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Голова комісії
Протягом липня 2011 року
9. Забезпечити роботу районної комісії з питань перевірки підготовки водойм і місць
відпочинку людей до купального сезону щодо перевірки ходу підготовки місць масового
відпочинку людей до купального сезону, сезонних рятувальних постів та здійснення
контролю за організацією купального сезону.
Голова комісії
Травень-липень

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » травня 2011 року № 342-р

ПЕРЕЛІК
закріплених водних об’єктів _______________ району

№
з/п

Ставок,
прибережна смуга
річки
(водосховища)

Місце
розташування

Закріплення
водойми
(прибережної
смуги) за
власником,
відповідальним

Номер, дата
рішення
про закріплення

ВИЗНАЧЕННЯ
місць масового відпочинку людей на воді ___________________ району

№
з/п

Місце
розташування

Належність

Посада, прізвище,
телефон
відповідального

______________________________

Рішення районної
комісії про надання
дозволу на
функціонування

