ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від

№

м. Краматорськ

Про організацію роботи щодо
запобігання загибелі людей на водних
об’єктах міста

З метою організації цілеспрямованої роботи щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах міста і профілактики нещасних випадків під час відпочинку населення на
водоймах, керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Управлінню з питань цивільного захисту міської ради (Кукочка), 12-му державному
пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області
(Челпих):
до 25.05.2017 організувати розроблення та винесення на розгляд міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій «Плану заходів щодо
запобігання загибелі людей на водних об'єктах у літній період»;
активізувати роз’яснювальну роботу серед населення міста, насамперед, дітей та
підлітків щодо необхідності безумовного дотримання правил безпеки під час відпочинку на
воді шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів у засобах масової
інформації, розповсюдження листівок, проведення виступів у навчальних закладах тощо;
забезпечити розміщення на території міста, у громадському транспорті, в місцях з
масовим перебуванням людей наочних матеріалів з питань безпеки на воді;
до 01.06.2017 провести обстеження місць масового (у т.ч. стихійного) відпочинку
людей на водних об’єктах міста, вжити заходів щодо недопущення відкриття пляжів без
дотримання вимог «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України»;
надати методичну допомогу орендарям водоймищ в організації сезонних рятувальних
постів;

2

організувати регулярні рейди по місцях масового відпочинку людей на водних
об’єктах з проведенням серед відпочиваючих роз’яснювальної роботи щодо правил безпеки
на воді;
вжити заходів щодо створення необхідного запасу засобів рятування на воді та
утримання їх у постійній готовності до використання.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм
власності:
організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання
правил безпеки під час відпочинку на воді серед працівників та службовців;
організувати розміщення на підпорядкованих базах відпочинку інформаційних щитів,
стендів з правилами безпеки на воді та інформацією про способи рятування потопаючих.
3. Рекомендувати орендарям водних об’єктів:
до 01.06.2017 укласти договори з аварійно-рятувальними службами на постійне
обслуговування орендованих водних об’єктів. Копії договорів надати до управління з питань
цивільного захисту міської ради;
до 01.06.2017 забезпечити створення та оснащення необхідним обладнанням сезонних
рятувальних постів в місцях масового відпочинку людей на водоймах;
до 25.05.2017 встановити у місцях масового купання і на пляжах інформаційні щити з
матеріалами щодо попередження нещасних випадків на воді, способів рятування, прийомів
надання допомоги потерпілим, а в місцях, заборонених для купання, - щити із написами
«Купатися заборонено».
4. Управлінню освіти (Мозольова), керівникам навчальних закладів професійнотехнічної та вищої освіти перед початком літніх канікул провести додаткові позапланові
тематичні бесіди, заняття, класні години тощо.
5. Рекомендувати Краматорському відділу ГУ Національної поліції в Донецькій
області (Максимів), управлінню патрульної поліції в м. Краматорськ та Слов’янськ (Малиш)
організувати протягом літнього періоду патрулювання місць масового відпочинку людей
біля води з метою запобігання купанню людей в нетверезому стані та дітей без догляду
дорослих.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Боєвського С.О.

Міський голова

А.В. Панков

