
чугивськА РАйоннА двРкАвнА Адш1|н|стРАц1я

хАРк!вськот.оБ"пАст!
Р о 3п оРяджв ння

{уц!в

|1лану

х" ?'/4

|1ро 3атвердя(ення

засцпника й'"" районно! державно1 адм!н|стРац|{ Барже!нова 10'1{'

|олова районно| дерясавно1
адм!н!страц1!

орган|зац!йних ! пра:сгияних
заход|в ц{одо запоб1гання загибел!
лгодей на водних об'екгах району у
зимовий пер!од 2013-2014 рок!в

(ерутовись статтями 6, 25 3акону 9кра!ни <||ро м1от{ев! державн|

адм!н1сщаш||)' з мето1о запоб1гання загибел! лтодей на водних об'ектах району

у 
'."''йи 

пер!ол 20|.з-20|.4 рок!в, на виконант!я |!лану оргая11:]11:-'
,р'."'''* заход|в )(арк|всько! обласно|, рйонних державних адм1н1страц1и'

орган|в м]сцевого оа'о"р"ду,а"ня, управл!нь, орган|зац|й та уставов щодо

запоб|гання загибел{ ,,'Ё.и ", воднйх_об'екг.1х у зимовий-пер!од 201з-20|4

рок!в, затвердженогю пер|цим засцпником )(арк|всько! обласно| цержавно?

адм1н1страц!| - голово1о облаонот ком1о|! з питань 1РБ та Ё€' в1д 18'10'201з

]:гд 01-68/8б23 
^_-^--:^^'':}?''''- ! .тт,'ат: тоб|гання

1 . 3атверАити ||лан орган!зац1йних 1 практинних заход1в щодо зат

загибел1 лтодей на водних об'сктах району у зимовий пер!од 2013-2014 рок!в

(Аолаеться).
2. Рекомендувати с1льським, селищним головам' власникам та орендарям

водних об'скг|в району:
2.|. 3 урацванням ||лану орган1зац|йних ! пракгинних заход1в щодо

запоб|гання загибел! лтодей на "'}*''* 
об'екгах району у зимовий пер|од

20|3-20|4рок|врозробитидо30листопада2013рокуаналог!чн!планина
в!дпов|дн|й територ1! та забезпечити ]х виконанн'|'

2.2.|тро в:кйт1 заходи та проведену робоц 1нфортшувати голову районно!

державно! адм|н!отрац1! ".р.. .Ё*р ц"'1',"'го захисц районно| державно!

адм|н|сщац!| до 14 щудня 2013 роч.
з.^€ектору цйй1,"''- *'.ц районно! державнот адм|н|сщац!| про

виконання розпорядження |нфортшувати голову районно! державно|

адм!н|отраш1! через оектор контРол1о апарац районно! державно| адм1тт|отрац|!

до 12 кв|тня 2014 роц.
4. (онтроль за виконанням цього розпорядження покласти н_а пер1шого

в.в.лоБойчшнко



зАтввРджвно

Розпорядження голови

плАн
орган!заш!йпих | пракгинних заход|в щодо запоб!ганпя загибел! лподей на водних об'ектах району

у зимовий пер!од 2013_2014 рок1в

до 30.11.2013Биконкоми о|льських, селипщих радБт"б'.' п"а'' 
"р.*ъ"{|йних 

1 пракгичних заход1в щодо

'*]б|.^'.'" 
загибел| .тподей на водних об'ектах у зимовий

20|з-2о1^4

до 20.|1.2013
с"*ор ш*1л"''ого захисту рйонно! державно!

алм1н!страш!! . сп1льно з виконкомами

о1льських, селищних рад

Бизначити }{а картах_схемах та затвердити д1лянки, водний

,р!"';р "*"* 
!р'л-', ий д!тя м|оць лтобительського |

сй'р'",''''о риба.ттьства в!дпов!дно до вимог поотанови
тг.<;_.*. пл;,';"тп!п !кпа]ни в|л 06.03.2002 ]'|р 264

Бласники та орендар| водойм

сезон1 оятувальн! пооти

з початком льодоставу

Б ао"'*' 'а орендар1 водойм сп!льно з

виконкомами с!льських, оелищних радй|н|сщ!в 9кра!ни в1д 18.07.1998.]'{р 1126 <|!ро затверАження

|[орядку зд!йснення тпо6ительського 1 опортивного

рибальства> щодо заборони пересування .втоФ:1}{спортних

ы''.' 
'*"дь 

щ'д' "'*о"*'то 
вимог постанови |(аб|нец

[о20'0|.20|4
8иконкоми о|льських' селипщих рад сп1ль||о з

9угу!вським районним в!дд1лом [оловного

уйравтп1н"я ,{ер:кавно! олужби 
.!- 

кра!ни . з
об'екгах в м|сцях проведе|{11я масових святкР'!нь

8одохрещ!, готовн|сть ряцва''1ьних ",у*б..ё' 
оп€ративпого

зйез*-*,', безпечне перебування лтодей на водних



2

.)\ъ

з/п
3дходи 8иконавц! [ерпл1н викояання

6. |!ровести роботу шоло п|дготовки медичних заклад|в до
надапня мединно! допомоги потерп[лим при
переохолодженн! та обмороженнях

Б|дд|л охорони здоров'я районно! дер:кавно1!
адм|н!страш!|- комунальний 3ак-']ад охорони
здоров'я <{угу|вська центр.ш1ьна районна
л|каоня |м. й.!. (ононенка>

протягом зимового
пер1олу

7. Фбладнати та оновити в яавч.|'1ьних закладах району
куточки <Безпека на льоду)' <|{равила надання пертпо|
медично| допомоги потерп|лим при переохолодженн[ та
обмороженн|>

8!дд1л осв!ти районно! державно!!
адм1н|страш1г

до 30.11.201з

8. Фрган1зувати проведення в навчальних закладах району
урок|в |з з.1лученням представник1в 9угу|вського районного
в|дц1лу [оловного управл1ння ,{ержавно| слуэкби !кра|ни з

надзвитайних оицац|й у {арк|вськ1й облаот1, медичних
прац|вник|в з пит!1нь правил повед|нки на льоду та надання
пертпо| допомоги потерп|лим

8|дд!л осв1ти, в|дд1л охорони здоров'я
районно1 державно! адм|н1страп11 оп|льно з

9угу!вським районним в!дд!лом [оловного

управл1ння ,{ер>кавно! слутсби !кра!ни з

надзвинайних оитуаш|й у {арк|вськ|й област!

протягом зимового
пер!оду

9. [1родовжити робоц шоАо внесення до договор!в оренди
водойм щодо п1двищення персонально! в|дпов1дальноот1
орендар1в за безпеку перебрання лтодей на водоймах

рйону з метото загтоб!гання нещаоним випадка]\4 з лтодьми
на вод1

}правл|ння !ержземагентотва у
9угу|вському район| {арк|всько] област1 поот1ино' протягом

зимового пер1оду

10. Фрган1зувати патрул!овання на м!сцях масового вилову

ри6и, визяаяити орган1зац|1о системи зв'язку та опов|щення
при виникненн| Ё€ на льоду

9угу|вський районний в|дд|л (з

обслуговування 1{угу|вського та ||ечен|зького

район1в) гумвс 9кра|ни у {арк1вськ|й
област! сп1льно 3 виконкомами с1льських,
оели{цних рад

на пер1од льодоставу

11. Розгорнути 1нформап1йно-роз'яснтовальну роботу в засобах
масово| 1нформац11 з пит!1нь безпеки на водних об'ектах,
правил повед!нки на льоду 1 п|д час п1дл[дного ьиливу рибя,
а також методики надання нев1дкладно! мединно! допомоги.
Фперативно висв|тлтовати в 3й1 стан щодо льодово| ситуац1!
на водних об'ектах районч а також пов1дом,пяти населенн'1

€екгор т{ив|льного захисту районно| державно!
адм1н|страц|1, 9угу|вський районний в|дд|л
[оловного управл1ння !ержавно| служби
9кра|ни з надзвинйних ситуац|й у
{арк1воьк|й област1, цех телекомун|кац|йних
послуг м 2 {арк1воько] ф1л1] пАт

протягом зимового
пер|оду



.]\ъ

з!л 3аходи Биконавц! [ерм!н виконання

про вс! випадки пору|пень правил повед1нки на лъоду' що
призвели до затибел1 .тподей

<<9кртелеком>, виконазч| ком|тети о|льських,
селищних Рад, тРк <€лобожанка>,

Фомадоько-|нформац|йна газета 9уц!вщини
<|(оасная звезда)

\2. Ёадавати опер:1тивну 1нформаш1по по кожному нещасному
випадку на водному об'скт| району за схемо|о: с|льська
(оелишща) рада _ оперативний перговий т{угу|вського

районного в!дд|.тц [оловного управл|ння .{ер>кавно! стцжби
9кра!ни з надзвияйних сицаш|й у {арк!воьк|й област1,

секгор цив1льного захисту районно! держазно] адм!н!страц||

Биконкоми сйьоьких, селипщих рад

протягом зимового
пер|оду

}{ер!вник апарат районно_|
дер2!савно| адм|п|страц||

)1унни:сов 2 :14 98

ш(
!.!о. ковтун


