
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв №

Про затвердження Плану
організаційних і практичних заходів 
щодо запобігання нещасним
випадкам з людьми на водних 
об'єктах району на 2016 рік

З метою запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах 
району, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 
Президента України від 14.07.2001 № 190/2001 «Про невідкладні заходи щодо 
запобігання загибелі людей на водних об’єктах», Правил охорони життя людей 
на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України від 01.02.2002 за № 95/6383, районної цільової 
Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Чугуївського району 
на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради 
від 30.01.2014, на виконання розпорядження голови Харківської обласної 
державної адміністрації від 17.02.2016 № 45 «Про затвердження Плану 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з 
людьми на водних об’єктах області на 2016 рік», керуючись статтями 6, 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району на 2016 рік (далі — 
План), що додається.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1. З урахуванням Плану розробити до 29 квітня 2016 року плани 

організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з 
людьми на водних об’єктах району на 2016 рік на відповідних територіях.

2.2. Забезпечити в межах повноважень виконання заходів, передбачених 
відповідними планами.

3. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації 
(Лучников М.С.) про виконання розпорядження інформувати голову районної 
державної адміністрації через сектор контролю апарату районної державної 
адміністрації до 17 вересня 2016 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Варжеїнова Ю.К.

Голова районної державної У  
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

П Л А Н
організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам 

з людьми на водних об'єктах району на 2016 рік

№
з/п Заходи Виконавці Термін

виконання
1. Рекомендувати розробити План організаційних і практичних 

заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на 
водних об’єктах на 2016 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад до 29.04.2016

2. Організувати роботу з профілактики травматизму та нещасних 
випадків з людьми на водних об’єктах, які розташовані в межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Провести 
роботу з населенням щодо пропаганди безпечного перебування 
на водних об’єктах

Сектор цивільного захисту районної 
державної адміністрації спільно з Чугуївським 
районним відділом Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області, виконавчими 
комітетами сільських, селищних рад

протягом 
літнього періоду

3. Пролонгувати договір з Харківською обласною комунальною 
аварійно-рятувальною водолазною службою на виконання 
водолазних робіт з підняття тіл загиблих на водних об’єктах 
району

Сектор цивільного захисту районної 
державної адміністрації

до 05.05.2016

4. Рекомендувати укласти договори з Харківською обласною 
комунальною аварійно-рятувальною водолазною службою щодо 
водолазного обстеження дна акваторії пляжу

База відпочинку: «Строитель» Дочірнього 
підприємства «Харківське спеціалізоване 
управління № 127», «Берег Надії»

до 14.05.2016

5. Рекомендувати скласти Паспорти пляжів та обладнати сезонні 
рятувальні пости в межах закріпленої ділянки водної поверхні

База відпочинку: «Строитель» Дочірнього 
підприємства «Харківське спеціалізоване 
управління № 127», «Берег Надії»

До 26.05.2016

6. Рекомендувати обладнати сезонні рятувальні пости, забезпечити 
їх рятувальним майном

Орендарі водойм району до 26.05.2016
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№
з/п Заходи Виконавці Термін

виконання
7. Рекомендувати провести навчання плавців-рятувальників 

сезонних рятувальних постів
Орендарі водойм району, власники (орендарі) 
пляжів

до 20.05.2016

8. Рекомендувати установити в місцях, заборонених для купання, 
стенди та іншу наочну агітацію забороненого та 
попереджувального характеру

Орендарі водойм району, виконавчі комітети 
сільських, селищних рад

до 20.05.2016

9. Обладнати у загальноосвітніх і навчально-виховних закладах 
району тематичні кутки з інформацією про правила безпечної 
поведінки на воді, надання першої медичної допомоги 
потерпілим. У рамках «Дня цивільного захисту» організувати в 
закладах освіти району проведення роботи з попередження 
травматизму та загибелі на водних об’єктах у період літних 
канікул

Відділ освіти районної державної 
адміністрації

до 20.05.2016

10. Рекомендувати забезпечити підтримку громадського порядку в 
місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах

Відділ поліції (м. Чугуїв) Головного 
управління Національної поліції в Харківській 
області

протягом 
літнього періоду

11. Провести роботу щодо підготовки медичних закладів до надання 
медичної допомоги постраждалим на воді. Створити запас 
необхідних медикаментів, медичного обладнання в лікувальних 
закладах. Організувати чергування медичних працівників на 
сезонних рятувальних постах

Відділ охорони здоров’я районної державної 
адміністрації спільно з комунальними 
закладами охорони здоров’я: «Чугуївська 
центральна районна лікарня ім. М.І. 
Кононенка», «Чугуївський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Чугуївської районної ради Харківської 
області; базами відпочинку: «Строитель» 
Дочірнього підприємства «Харківське 
спеціалізоване управління № 127», «Берег 
Надії», навчальним полігоном Національного 
університету Цивільного захисту України

протягом 
літнього періоду

12. Організувати засідання районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому 
проаналізувати стан готовності місць масового вілпочинку

Сектор цивільного захисту районної 
державної адміністрації

травень 
2016 року



з
№
з/п Заходи Виконавці Термін

виконання
населення на водних об’єктах

13. Рекомендувати провести роботу щодо внесення змін до 
договорів оренди водних об’єктів з питань підвищення 
персональної відповідальності орендарів за створення умов 
безпечного перебування людей на орендованих водоймах

Управління Держгеокадастру у Чугуївському 
районі Харківської області

до 30.06.2016

14. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через -засоби 
масової інформації з питань безпеки на водних об’єктах, правил 
безпеки на воді, а також методики надання невідкладної 
медичної допомоги потерпілим

Сектор цивільного захисту районної 
державної адміністрації спільно з Чугуївським 
районним відділом Г оловного управління 
Державної служби України з надзвичайних' 
ситуацій у Харківській області, ТРК 
Чугуївщини «Слобожанка», інформаційною 
газетою «Вісник Чугуївщини»

протягом 
літнього періоду

15. Рекомендувати забезпечити надання оперативної інформації по 
кожному нещасному випадку, що стався на водному об’єкті за 
схемою: сільська (селищна) рада -  диспетчер Чугуївського 
районного відділу Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 
завідувач сектору цивільного захисту Чугуївської районної 
державної адміністрації

Виконавчі комітети сільських, селищних рад протягом 
літнього періоду

16. Перевірити готовність місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах

Сектор цивільного захисту районної 
державної адміністрації спільно з 
Чугуївському районному відділу Головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Харківській області

до 20.05.2016

Заступник керівника апарату, начальник 
організаційного відділу апарату районної
державної адміністрації < С / /  ^  Н.П. ШТРИФАНОВА

Лучников 2 44 98


