УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 02.06.2021

м. Бурштин

№ 318

Про безпеку відпочиваючих на
водних об’єктах громади, в період
літнього купального сезону 2021 року
З метою запобігання травмуванню та недопущення загибелі людей на водоймах
громади в період літнього купального сезону 2021 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», Правил охорони життя людей на водних об’єктах України,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301,
розділу ІІ протоколу № 10 чергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2021 року та на виконання
розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 26.04.2021 року
№ 152 «Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах області в період літнього купального
сезону 2021 року»:
1. Затвердити План заходів з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на
водних об’єктах громади у літній період 2021 року (далі - План), що додається;
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради та відповідальним виконавцям
вжити заходів щодо безумовного виконання завдань, визначених цим Планом;
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від
26.05.2020 року № 236 «Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах, що примикають до
території міської ради, в період літнього купального сезону 2020 року;
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради О. Іваськевича;
5. Співвиконавцям розпорядження надавати головному відповідальному виконавцю
інформацію про виконання завдань, визначених Планом, щомісячно до 5 числа. Остаточну
інформацію надати до 25 серпня 2021 року для подальшого узагальнення та інформування
керівництва управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної
адміністрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Ростислав Стасько

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02.06.2021 № 318

План заходів
з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах громади у літній період 2021 року
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

2
Проаналізувати інформацію про існуючі стихійні місця
відпочинку на воді, сформувати їхній перелік та додатково
визначити місця відпочинку населення на водних об’єктах
Обстежити акваторії місць масового відпочинку на воді,
залучивши для цього фахівців обласної рятувальноводолазної служби, відділення водолазно-рятувальних робіт
аварійно-рятувального загону управління ДСНС України в
області
Здійснити благоустрій місць масового відпочинку населення
згідно з існуючими Правилами охорони життя людей на
водоймах України, затвердженими наказом МВС України від
10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони
життя людей на водних об’єктах України»
Обладнати в навчальних закладах громади інформаційні
кутки (стенди) з правил поведінки на воді та надання першої
домедичної допомоги потерпілим
Забезпечити виконання умов безпеки відпочинку громадян на
водних об’єктах, передбачених у договорах оренди водних
об’єктів

3
Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ
міської ради, Івано-Франківське РУ ГУ
ДСНС України в області (за згодою)

4
До 10.06.2021 року

Власники і орендарі водойм

До 15.06.2021 року

Власники і орендарі водойм

До 15.06.2021 року

Відділ освіти і науки міської ради

До 25.06.2021 року

Виконавчий комітет міської ради,
власники і орендарі водойм

Впродовж купального
сезону

Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС
України в області (за згодою)

До 15.06.2021 року

Визначити готовність до дій за призначенням рятувальних
служб на водних об’єктах

7.
8.
9.

В місцях масового відпочинку населення на водоймах
забезпечити роботу сезонних рятувальних постів
Забезпечити встановлення відповідних попереджувальних
знаків щодо заборони купання в технічних водоймах
Забезпечити безпеку учасників під час проведення змагань,
фестивалів та обрядових дійств на водних об’єктах

У період літніх канікул організовувати і проводити рейди10. перевірки щодо дотримання правил поведінки на воді учнями
навчальних закладів та відпочинкових таборів
У дистанційному режимі провести навчання з керівниками,
11. вихователями і спортивними інструкторами дитячих
відпочинкових таборів з питань безпеки відпочинку на воді
Організовувати та проводити службову перевірку кожного
факту загибелі людей під час відпочинку на водних об'єктах,
12.
копії матеріалів якої надавати управлінню з питань
цивільного захисту облдержадміністрації
Через засоби масової інформації доводити до населення
13. правила поведінки на водних об’єктах та факти і причини
загибелі людей на воді
У зв’язку з масовим поширенням на території громади гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
14. SARS-CoV-2, під час відпочинку на водних об’єктах
дотримуватись соціальної дистанції, визначених карантинних
заходів

Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту

Власники і орендарі водойм

10.06-31.08.2021 року

Власники і орендарі водойм

До 15.06.2021 року

Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС
України в області (за згодою),
організатори заходів
Відділ освіти і науки міської ради, ІваноФранківське РУ ГУ ДСНС України в
області (за згодою), адміністрації
навчальних закладів та відпочинкових
таборів
Відділ у справах молоді і спорту міської
ради, Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС
України в області (за згодою), адміністрації
навчальних закладів та відпочинкових
таборів

Під час проведення
заходів

03.06-31.08.2021 року

До початку роботи
таборів

Виконавчий комітет міської ради,
Галицький РВ У ДСНС України в області
(за згодою)

Впродовж купального
сезону

Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ,
організаційний відділ міської ради

Впродовж купального
сезону

Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ
міської ради

Впродовж купального
сезону

Олександр Іваськевич

