
чугу|вськА рдйоннд двРжАвнА Адм!н1стРАцтя
)сАРк!всько| оБлАст!

РозпоРядя{вння

{уц!ъ

|1лаплу

л} ,х7;1ц|ссццц ц!,/{
11ро затверд?кецня
орган|зац!иних ! практичних заход1в

щодо запоб!гання не!цдсним
випадкам з л[одьми на водних
об|€ктах району на 2014 р|к

3 метото залоб|ганття не1цасним ви!1адкам з л}одьми на водних об'сктах

району в|дпов|дно до 1{одексу цив|льного захисту !кра!ни, роз{|оряджен1'{
11резидента !кра|ни в{д 14.01.2о0| ]\ъ 190/2001 <[{ро вев|дкладн| заходи щодо
залоб|гання загибел| лтодей на водних об'ектах>, |1равил охорони життя лтодей

на водних об'сктах укРатни, затверджених чаказом \4|н|стерства !кра!ни з

питань надзвичайних ситуац|й та у справах захисц наоелення в!д насл|дк!в

9орнобильсько| катастрофи в!д 03.12.2001 \у 272' заРесотрованого у
й!н1стерств| тостиц|| !кра!ни в1д 01'02.2002 за ]\р 95/6383, на виконання

розпоряд]кен1'1 гопови обласно] {арк|всько! державно| адм|н1страш|!

в]д 01.04.2014 3\гэ 94 <[1ро затвердження |{лану орган|зац|йних 1 практинних
заход]в щодо запоб|гання нещасним випадкам з л}одьми на водних об'ектах
облаот! на 2014 р|о, кер}']очись статтями 6, 39 3акону 1/кра!ни <|{ро м1сцев|

дер>кавн| адм|н|страц|}> :

1. 3атвердити |1пан орган1зац|йних | практинних заход|в щодо запоб|гання

нещасним випадкам з л1одьми на водних об'сктах району на 2014 р|к
(додаеться)'

2' Рекоплендувати с|льським, селищни\{ головам' орендаряп'1 водних
об'скт|в району з урахуванням !1лану орган!зап1йних | практинних заход|в щодо
залоб|гання нещасним випадкам з л1одьми на водних об'ектах району на

2014 р1к, розробити до 30 кв|тня 2014 роч аналог|чн| плани ча в|дпов|дн|й

територ|! та забезпечити 1х виконання.
3. €ектору цив|льного захисц районно| дерэкавно! адм|н|страп||

ко11трол}о апарац районно! державно1
(\4единцев в.в.) що викон!1ння розпоРядження |нформувати голову районно1
дер;кавно| адм1н1страц|1 через сектор
адм|н1страц|| до 05 вересня 2014 роч.

4. контроль за виконанням роз!1о

!1ерпший засц/пццк голови
районно! дерясавно! адм!н!страц1!



зАтввРджвно

Розпорядт<етлня голови
районно| лертсавно| адм |н!стра ш!?

!--з!зу_'з1 з-з'ц $у - ||
плАн '? с'

орган!зац|йних 1 практичних заход!в щодо запоб!гапця нещасним випадкам
з лк)дьми на воднпх об'сктах району :ла 2014 р!пс

:\!
5/п

3аходп Бллконавц!
терп|1н

1 Розробпти гпа],1 орга|1|зац;йвих | пратстивних заход!в щодо
запоб1гапня пещасттим випадкам з л|одьми :та водттих об'сктах на 2014
р!к

Рекомспдувати викопкомам сйьських,
селищних рац

до ]0.04.2014

2 Фрган|зувати робоц з проф!лактики травматизму та ттещасттих
вилад;с!в з л}одьчи на водних о6'скпах. як! роз:ашован! в метках
в!дпов|дтто'[ адм|н|стративно-територ|аль|!о] оди!1иц|. [!ровести роботу
'1 насс!енням ш!оло пропаан'1и безпечно: о перебралгш на во_]'!их
об'ектах

сектор цив|ль1|ого з?[хисту районно'[
держав:то{ адм|н1страц!!.
Рсьоменщва:и ч} ! ) 1'всько\!} раионном)
в!л1!л) головно!о 1прав:!ння !ерясавно,.г
сщ)кби укра1пи з т1а]{звичайних ситуаш!й у
|арк!вськ|й област;, виконкомам с|льських'
селищт{их рад

протягом
л|тнього
пер|оду

з. г|роловцвати догов!р з {арк!вськото об.:1ао11о1о 1(ому!1а1ь]1о1о авар1йно-

ря!)вапьнок1 водола .ною сл5>кбою на викононня водола]них роб;! 1

п!дня: :я :!': за:иб':и\ на водни\ об'.к!ах паиону

€ектор т(ив!льного захисту райовт'о1
дер}кав11от адм|н|сФац|т

до 15'05.2014

4 3абсзпсчити ' )|г.цаданвя договор|в з харк|вською облас1!о|о
ком}ъа']ьною авар]йно-гя |) вальною водол1]но}о сл)жбо!о |1]о.1о

водопазно: о обс:сжсншя дна аква ! ор!т п'шжу. м ;с]]ь для купо]'!!я

Рекомендувати 6азам в|дпочинку:
(строитель) доч|рнього п!дприсмства
'' )(эрь!вське спец!ал!';оване щдавл!н ня
м 127>, (Берег над!|), виконкомам
с1льських" селигпних оал

до 15.05.2014

5. 3абсзпсчити склад!!1111я паспорту пляху та обладт1ати сезопп]
ря :1вал ьн! пос ги в мея<ах заяр|п :ено| д! :янки волно-г поверхн!

Рекомендувати базам в|дповинку:
(строитель) ,!он!рт:ього п|дприемства
'.{арк!вськс спсш!ал!;оване )правл!ння
ш. ] 27) <Бепет Бяп!тл

до з0.05.2014



2

лд
з/0

заходп викоцавц!
терм!|!

пол|го|1у !{ад|ова1ьг1ого }'т{1верситец
|[ив|львого захисту !кра1ви

6. Фбладнати сезо1|!1| ряцв&пьн| пости' забсзпе!1ити ]х ряцваль1!им
майном

Рокоменд:вати оропдарям водойм району до 30.05.2014

7. 3абсзпечити цроходжсння }1авч:!нпя !1лавц1в-рятув&пь{1ик|в сезонного
рят\вально1ю поста

Рекомепд,вати орег1дар'п,{ райо1ту' власяикам
(ооендарям) пляж!в

до 20.05'2014

8. ){'отаповити в м|сцях' забороне1!их для к}т?!яня, стет'д' та 1н1пу наочт:|у

аг|тац1то поперешктд€1ль|{ого характеру
Рекомендувати орендарям водойм району,
виконкомам спьських. селиц1!их рад

до 15.05.2014

9. 0бладпати в загальвооов!тн!х | ътавчально-виховттих заклада.х райо!ц
:ема'тинн! ьуки 1;нформац!с'о п|о правила повед;нкл на вод!.:;ада:гня
пор1по! медичпо] допомоги потерп;лим. в рамках </]ня цив!льното
захисту) орг!ц';зувати в зак.'1адах осв1ти райопу проведення роботи з

попередже|{яя травматизму та загибел1 1{а вод1{их об'сктах у пср!ол
п]'т.;тях кан|ктл

Б1д:т|л осв|ти районно] державнот
адм1н1стр{щ11

до 16'05.2014

10 забезпе.тити п|дтримання громадського порядку в м|сцях масового
в;дпочи|1ку 1{аоелен1{я на водяих об'ектах

Рекомсцдувати чуц!ъському рйопному
в|дд!лу (з обслутовува|]11я чгявського та
[1ечен|зько:о район;в, !умвс уьра1ни )
)(аок|вськ1й област|

протя[ом
л|тнього
пср|одт

11 провести роботу щодо п;дготовки медпчних заклад|в до над111]||я

медич|{от допо!(оги постРа)кда,тим на вод'. створити запас т{еобхи|1их
мсдиьачен!;в, мсдично!0 обладнання в л!к1вапьних'+:ш..:а!ах.
Фр:ан!'з1ваги чср!)ва!!!ш чеди,них ::рац!вник!в на се'тонних

рятува'.]1ьт1их поотах

Б|дд1л охоро1:и здоров'я райо11|1о! державно|
адм!н1страц1!.
Рет<омендувати кому11а.'1ьному закладу
охоро!{]! здоров'я (чгу]вська цевтр€|льна

райо1!1!а л|карвя |м' м.|. ко{ от{снка), базам
в| !по.о.]нку: ..с грои гель,' .[он!р:пього
!!!_1пригчс ! ва _!арк|вськс спеш!*:!зоване

управл!ння шо 727'', <Берег над|]),
навч:ш!ьному пол!гону Ёац!опапьного
т н1веосигегу |[ивйь!!о!о з!\ис п укратни

про1ягом
л;тпього
пер|олу

\2. Фргат.:1зрати зас;дан1.1я районно' ком|с|] з питань техноге1{но-

еколог!чно'[ без[ек|1 | т1адзвичай|!их оицац]й, на якому проацап;зуват'|
с!ан !о!овносг] \|!сшь ч!сового в;дпочин') насс!сння на водни\
об'ек1'ах

сектор цив|ль1]ого з?!хисту районпот
державно'т адм|н|сщап!'[

ттсрвенъ

201'1 року



!\)
з/п

заход[! 3иконавп|
тсрм!!{

виконан||я

1з. Фргшт|зувати проведсння роботи щодо внесе}111я зм!н до договор1в
оре!ши водних о6',к1'в ] ли]ань пиви01сн!1]! персональ!!от

в!дпов;дальноот| оре1{дар;в за створсння умов бсзпе'п'того перебув:!ттпя

л}одсй на орендова|гх водоймах

Рокомендувати управп1внто
дер)кзомаге11тотва у 9ру'|вському район!
{арк|всько| област1

до 10.06.2014

\4. |[роводити 1вформац|йпо-роз'яснтовальну робоц через засоб|1 маоово';

|вформац1| з питапь безпеки па водних об|сктах, пр€вил повед11тки па

вод1' а тако)к мстодики 1{адан11я пев]дклад|1о'] мсдичг|о] допомоги

€ектор цив;льного за\1]тсту райо11по1

держазпо! адм!в|страц!!.
Рекомендувати {угу{вському райот{ному
в1дд! ц [оловно:о улрав:!ння дер)кавно|
с,;цж6и !кра|ни 1!!:]_].вичайни\ сиг)ац|й )
}арк!вськ!й о6лас:!. 1Р1{ 9у у'пвгши:пи
(слобожш1ка), громалсько-|яформац1йн!й
газет| чугу|ъщин;т (красная звезда)

про1ягом
л|т+тього

пер1оду

15. |!ерев!рити готовн|сть м|сць масового в1дпочи11ку 1'аселе|!т ! па водних
об'ектах

€ектор цив|ль|{ого за1исту районно[
дер)кавно| адм|1{|ощац|т.

РекоменАувати !угу!воькому районному
в!лд!щ !'о':ов::ого }про!'л'ння'){ер;'авно|
слу)кби укрыпи з надзвичайт{их сицаш!й у
)(аок|вськ!й област|

до 20.05.2014

16. 3абсзпечити |{ада!1| я опоратив1]о1 !нформац|'' по 1(о)1с1ому нещаст'ому
випад!(у 1!а водпому об'ск'1'! за схемо!о: с;льська (селищ|{а) раца _

диспетчор чугу|ъського районного в|дд|лу [оловного управл!+твя

державт{от олркбп !т9а!ви з 11адзвичайних оитуат1!й у {арк!всьйй
област|. се1оор цив|ль!{ого з!!хисту районно'{ дер:кавпо[ а){м|н1страц||

Рекомевд,вати викотткомам с|льоьких,
селиц!1их рад

протягом
л|тпього
пер|олу

-(ер!вник апарату районнот
дер2кавно'[ адм|ц!страц|т

мединцов 2 44 98

|.!о. ковт}1н


