УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 20.03.2018р.

м.Яремче

№ 57-р

Про безпеку відпочиваючих
на водних об’єктах міської ради
в період літнього купального
сезону 2018 року
З метою запобігання травмуванню та недопущення загибелі людей на
водних об’єктах міської ради в період літнього купального сезону 2018
року та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від
12.03.2018 року №124 «Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах
області в період літнього купального сезону 2018 року»:
1.Затвердити план заходів з підготовки та забезпечення безпеки
відпочиваючих на водних об’єктах міської ради у літній період 2018 року,
що додається.
2. Селищному та сільським головам, керівникам установ та організацій
здійснити організаційні та практичні заходи щодо запобігання травмуванню
та загибелі людей в період купального сезону 2018 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського
голови від 22.05.2017 року №100-р «Про запобігання травмуванню та
загибелі людей на водних об’єктах міської ради в період літнього купального
сезону 2017 року».
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного розпорядження покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи
міськвиконкому (П.Савчук).
5. Співвиконавцям
інформацію про виконання вимог і заходів,
передбачених цим розпорядженням, подавати у відділ з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи
міськвиконкому щомісячно до 5 числа. Остаточну інформацію подати до
25 серпня 2018 року для подальшого узагальнення та інформування
керівництва міськвиконкому.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого заступника міського голови Тараса Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 20.03.2018р. № 57-р
ПЛАН
заходів з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах міської ради
у літній період 2018 року
№

Заходи

Виконавці

Термін
виконання

1.

Проаналізувати інформацію про існуючі стихійні місця відпочинку на
воді та додатково визначити місця відпочинку населення в сільській
місцевості

Селищний та сільські голови

До 25.04.2018р.

2.

Здійснити благоустрій пляжів, місць масового відпочинку населення
згідно з існуючими Правилами охорони життя людей на водоймах,
затверджених наказом МВС України від 10.04.2017р. №301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України»

ТзОВ «Скорзонера», селищний та
сільські голови

До 10.05.2018р.

3.

Обстежити акваторії місць масового відпочинку на воді, залучивши для
цього фахівців обласної рятувально-водолазної служби, відділення
водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону управління
ДСНС України в області

ТзОВ «Скорзонера», селищний та
сільські голови

До 05.05.2018р.

4.

Визначити готовність рятувальних служб на водних об’єктах до
рятування людей

МВ У ДСНС

До 10.05.2018р.

5.

В місцях масового відпочинку населення на водоймах міської ради
забезпечити роботу сезонних рятувальних постів

ТзОВ «Скорзонера»

20.05-05.09.2018р.

6.

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

Управління освіти міськвиконкому,
МВ У ДСНС, Ворохтянський,
Яремчанський гірські пошуковорятувальні пункти

До 15.05.2018р.

пп

7.

3
Обладнати в навчальних закладах інформаційні кутки (стенди) з правил
поведінки на воді та надання першої медичної допомоги потерпілим

Управління освіти міськвиконкому

До 10.04.2018р.

8.

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

МВ У ДСНС, ТзОВ «Скорзонера»,
організатори масових заходів

Під час проведення
заходів

9.

Місця на водних об’єктах, де забороняється масовий відпочинок
населення, позначити щитами з попереджуючими написами «Купатися
заборонено!»

Селищний та сільські голови, міське
комунальне підприємство,
Карпатський НПП,

До 10.05.2018р.

Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції
Головного управління НП в ІваноФранківській області, МВ У ДСНС

Впродовж купального сезону

ТзОВ «Скорзонера»

Впродовж
купального сезону

МВ У ДСНС

До початку роботи
таборів

10. Забезпечити патрулювання місць, де забороняється масовий відпочинок
населення працівниками Яремчанського міського відділення поліції
спільно з працівниками міського відділу У ДСНС
11. Через гучномовці періодично інформувати відпочиваючих про
застереження щодо легковажної поведінки на воді
12. Провести навчання з керівниками та персоналом вихователів і
спортивних інструкторів дитячих оздоровчих таборів з питань безпеки
відпочинку на воді
13. Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо
правил безпечної поведінки на воді, надавати рекомендації щодо
упередження виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах

Селищний та сільські голови, відділ з
Впродовж
питань НС та ЦЗН міськвиконкому купального сезону

