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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про попередження виникнення
нещасних випадків і надзвичайних
ситуацій на водних об’єктах району у
весняно-літній період 2018 року

Керуючись пунктом 10 статті 25, частиною 1 статті 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження
Призедента України від 14 липня 2001 року № 190 «Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету
Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження
Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
(із змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня
2017 року №301 «Про затвердження правил охорони життя людей на водних
об’єкта України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня
2017 року №566/30434, на виконання розпорядження Чернівецької обласної
державної адміністрації від 15 травня 2018 року № 431-р
1.
Рекомендувати головам ОТГ та сільським головам:
1.1
До 25.05.2018 року перевірити наявність угод оренди водних
об’єктів, які використовуються для відпочинку громадян, розміщення
прокатних пунктів, кафе, барів та ресторанів. В угодах обов’язково
передбачити відповідальність орендарів за дотримання законодавства
України щодо запобігання загибелі на водних об’єктах району.
1.2
Спільно з державною установою Глибоцьким районним відділом
лабораторних
досліджень державної установи «Чернівецький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» до 25.05.2018
року визначити місця масового відпочинку населення на водних об’єктах
району.
1.3.
Забезпечити дотримання керівниками підприємств, установ та
організацій, які використовують водойми з виробничою, оздоровчою чи
спортивною метою або для відпочинку громадян вимог Правил охорони
життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за
№566/30434 (далі - Правила охорони життя людей на водних об’єктах
України).

1.4.
Рекомендувати забезпечити на рівні ОТГ та сільських рад
створення позаштатних рятувальних команд з числа підготовлених місцевих
жителів відповідно до розділу III Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України, які мають власні плавзасоби, та розробити графік їх
чергування.
1.5.
Забов’язати керівників підприємств, установ та організацій,які
мають та використовують плавзасоби, до 30.05.2018 року провести їх
щорічний технічний огляд.
1.6.
Вжити заходів щодо обладнання і утримання рятувальних
постів, забезпечити їх приміщеннями та рятувальними засобами за рахунок
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які
використовують водні об’єкти з виробничою, оздоровчою чи спортивною
метою або для відпочинку людей, та забов’язати організаторів масових
заходів, які відповідають за охорону життя людей у межах закріпленої
ділянки водної поверхні у визначеному місці, забезпечити їх безпеку
відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.
1.7.
Вжити до 30 травня 2018 року заходів щодо організації
проведення інструктажів - навчань для обслуговуючого персоналу стосовно
методики надання першої долікарської допомоги потерпілим на воді
підприємствами риборозведення, закладами громадського харчування біля
води.
1.8.
Перед початком купального сезону забезпечити проведення
обстеження дна акваторії, відведеної для купання людей і очищення від
сторонніх предметів, у межах району - водолазами Управління Державної
служби надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. Після
закінчення водолазних робіт до 30.05.2018 року, створити паспорт пляжу з
наступними додатками: акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу;
карта виміру глибин акваторії пляжу; акт про придатність пляжу до
експлуатації.
1.9.
Визначити відповідальних осіб за експлуатацію водних об’єктів
від установ, підприємств і організацій.
2.
Глибоцькому районному відділу лабораторних
досліджень
державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» та Глибоцькому районному
управлінню головного управління держпродспоживслужби в Чернівецькій
області відповідно до компетенції забезпечити
до
31.05.2018 року
проведення обстеження місць
масового відпочинку населення на водних
об’єктах району та надати інформацію до відділу взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації.
3.
Рекомендувати Глибоцькому ВП Сторожинецького ВП ГУНП
України у Чернівецькій області забезпечити дотримання громадського
порядку в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах району.
4.
Глибоцькому PC УДСНУ України у Чернівецькій області,
забезпечити утримання в постійній готовності спеціальної автомобільної

техніки та інших засобів швидкого реагування на випадок проведення
невідкладних рятувальних заходів на водоймах району.
4.1.
Протягом травня - червня поточного року організувати
проведення разом з управлінням освіти райдержадміністрації, ОТГ,
сільськими радами, керівниками підприємств, установ та організацій широкої
пропагандистської роботи з питань безпеки користування водними
об’єктами, звернувши увагу на роз’яснення правил поведінки на воді, методи
надання першої медичної допомоги.
5. Управлінню освіти райдержадміністрації організувати проведення
комплексу занять та інструктажів в установах та закладах освіти з доведення
правил поведінки на воді та порядку надання першої медичної допомоги
потерпілим на воді.
5.1. До кінця травня 2018 року на батьківських зборах у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах розглянути питання організації
безпечного відпочинку дітей на водних об’єктах району під час літніх
канікул.
6. Відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи
апарату райдержадміністрації через засоби масової інформації своєчасно
доводити до населення інформацію про правила поводження людей на
водоймах та заходи, що вживаються для зменшення ризику ймовірності
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загибеллю людей на воді, а
також методи надання першої медичної допомоги потерпілим на воді.
7. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та
з питань надзвичайних ситуацій апарату
райдержадміністрації забезпечити узагальнення
інформації цього
розпорядження та інформувати до 01 червня 2018 року управління
цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.
8. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації В. Коломійця.
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державної адміністрації
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