
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД DЧ . Оц . „2X7 м. Бурштин №

Про запобігання травмуванню  
та недопущення загибелі 
людей на водних об’єктах 
міста в період літнього 
купального сезону 2016 року

З метою запобігання травмуванню та загибелі людей на водних об’єктах міста в 
період літнього купального сезону 2016 року відповідно до розпорядження Президента 
України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 
року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах», розпорядження Івано-Франківської ОДА від 25.03.2016 року № 155:

1. Затвердити план заходів з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на 
водних оо єктах міста в період літнього купального сезону 2016 року, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 
08.05.2015 № 95 «Про заходи щодо запобігання травмуванню та загибелі людей на водних 
об’єктах міста в період літнього купального сезону 2015 року»

3. Координацію роботи та узагальнення інформації про виконання розпорядження 
покласти на головного відповідального виконавця — головного спеціаліста з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (М. Німченко).

4. Співвиконавцям розпорядження надавати головному відповідальному 
виконавцю інформацію щодо здійснення заходів запобігання травмуванню та загибелі 
людей на водних об єктах у період літнього купального сезону 2016 року щомісячно до 5 
числа. Остаточну інформацію подати до 15 серпня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
В. Гулика.

Міський голова Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
міського голови
від ОУ( .рц .ХО'С(; №

П лан заходів
з підготовки і а забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах міста в період літнього купального сезону 2015 року

№
і\п

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання

1 2 3 4

1

2 ,

Розглянути питання про стихійні місця відпочинку на воді на 
комісії з питань ТЕБ та НС

Комісія з питань ТЕБ та НС До 20.04.2016

Заборонити купання в технічних водоймах і встановити 
відповідні попереджувальні знаки Власники та орендарі водойм До 01.05.2016

3.
Із залученням фахівців рятувальних служб запланувати та 
провести в навчальних закладах заняття з вивчення правил 
поведінки на воді

Відділ освіти і науки До 18.05.2016

4.
Обладнані в навчальних закладах інформаційні кутки 
(стенди) ! правил поведінки на воді та надання першої 
медичної допомоги потерпілим

Відділ освіти і науки До 01.05.2016

5,

6.

Забезпечити безпеку учасників під час проведення змагань, 
фестивалів та обрядових дійств на водних об’єктах

Галицький РВ У ДСНС, 
Організатори масових заходів

Під час проведення 
заходів

У період літніх канікул організовувати і проводити рейди- 
перевірки дотримання правил поведінки на воді учнями 
навчальних закладів

Відділ освіти і науки, 
Галицький РВ У ДСНС

У вихідні дні 
з 15.05. по 15.09

(



2 3 4

Через засоби масової інформації доводити до населення 
правила поведінки на водних об’єктах та факти і причини 
загибелі людей на воді

Виконавчий комітет міської ради,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту

Впродовж купального 
сезону

8.
'

Проводити перевірку кожного факту загибелі людей під час 
відпочинку на водних об’єктах, копії матеріалів якої надавати 
управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації

Виконавчий комітет міської ради,
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту

Впродовж купального 
сезону

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту М ар’яна Німченко


