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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI
витяг з протоколу ль 2

спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарськоfо активу

Барвiнкiвського району
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вiд 1б квiтня 2015 р.

Про заходи щодо запобiгання загибелi людей на водних об'сктах

району у 2015 Роцt.

Аналiз безпеки людей на водних об'ектах району свiдчить, що дана
проблема в районi не втрачае гостроти. Так, у 20|4 роцi на водi загинуло З
особи. Понад 80 % загиблих втратили життя в мiсцях, не обладнаних дJul

масового вiдпочинку людей на водi.
Такий стан безпеки людей на водних об'сктах минулого року свlдчить про
недостатню робоry мiсцевих органiв виконавчоi влаци, органiв мiсцевого
самоврядування в цьому напрямi.
проаналiзувавши та обговоривши iнформацiю Про заходи щодо
запобiгаНня загибелi людей на водних об'ектах району у 2015 роцi колегiя
вважае за необхiдне:

Iнформацiю "<<про заходи щодо запобiгання загибелi людей на
водних об'сктах району у 2015 роцi>,взяти до вiдома.
1.

2. Виконавчим органам мiсцевих рад району:
2.\.
органiзувати постiйну роботу
профiлактики травматизму та
нещасних випадкiв з людьми на водних об'ектах.

з

2.2. Разом з керiвниками пiдприсмств, установ, органiзацiй,
орендарями, якi викорисТовують водойми, розташованi на територiТ

сlльських рад, провести роботу щодо визначення мiсць органiзованого
масового вlдпочинку населення на водi вiдповiдно до вимог постанови

вiд 0б березня 2002 року N9 264 ,,Про
затвердження Порядку облiку мiсць масового вiдпочинку населення на водних
об'сктах".
Органiзувати проведення роботи з орендарями водних об'ектiв
щодо створення умов
забезпечення безпечного перебування людей на
орендованих водоймах.
2.4. Забезпечити установлення в мiсцях, заборонених для купання,
стендiв та iншоi наглядовоi агiтацiт забороняючого та попереджувального
характеру до 20 травня 2015 року.
Кабiнету MiHicTpiB Украiни

2.з-

i

2

2.5.

Проводити роботу

З.

Запропонувати

через засоби

масовоi iнформацii та
безпосередньо на водних об'сктах щодо пропаганди безпечного перебування
людей на водi, iнформування про випадки загибелi на водних об'ектах.

районному сектору державноТ служби

з
забезпечити контроль за

надЗвичаЙних ситуацiЙ Украiни в Харкiвськiй областi
виконанням вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
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1788 "Про затвердження Порядку
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вiд lб

листопада

правил проведення
обов'язкового cTpaxyBaHHrI цивiльноТ вiдповiдальностi суб'ектiв
2002 року

господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями
на об'сктах пiдвищеноi небезпеки, вкJIючаючи вибухонебезпечнi об'екти та
об'€кти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного
санiтарно-епiдемiологiчного характеру"
частинi,
стосуеться
гiдротехнiчних споруд водойм як об'ектiв, вiднесених до групи об'сктiв
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що

пiдвищеноТ небезпеки.

4.

вiддiлу Головного управлiння
MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраIни в
Харкiвськiй
Запропонувати районному

областi забезпечити

пiдтримання

громадського

мlсцях масового вiдпочинку населення на водних об'ектах.
5.

порядку

в

Вiддiлу освiти

районноТдержавноТадмiнiстрацii:
05
травня
2015
Що
року забезпечити виконання робiт з обладнання
в Учбових закладах куточкiв заходiв безпеки на водi та правил надання
першоi допомоги потерпiлим.
5.2. Органiзувати проведення в учбових закладах ypoKiB (ceMiHapiB,
вiкторин тощо) з вивчення правил поведiнки на водi, наданнrI першоi
допомоги потерпiлим.
5.1.

6.

Редактору районноi г€Lзети <BicTi Барвiнкiвщини) сприrIти
iнфОрмУванню населеннrI про дотриманIuI правил безпеки на водi i надання

першоТ допомоги потерпiлим через мiсцевi засоби масовоi iнформацii.

Запропонувати керiвникам
установ, що утримують оздоровчl
ЗакЛади, вжити заходiв щодо органiзацiI безпечного перебування людей на
водних об'сктах.
7.

8.

Вiддiлу з питань житлово-комун€tльного господарства, цивiльного
ЗахисТУ, мiстобудування та архiтекryри районноi державноi адмiнiстрацii

забезпечити щомiсячну звiрку даних

щодо загиблих людеЙ

ВоДНИх об'ектах iз Головним управлiнням статистики у Харкiвськiй областi.

на

мiсцевого самоврядуваннrI, управлiнням, органiзацiям
Та УСТаНОВам раЙону iнформацiю про хiд виконання розпорядження надавати
ВiДДiлУ З питань житлово-комун€шьного господарства, цивiльного захисту,
9.

Органам

мiстобулування та архiтектури районноi державноi адмiнiстрацii
20 липня узагальнену iнформацiю - до 15 Bepecнrl2015 року.

до 20 травня,

Вiддiлу житлово-комун€tльного

господарства, цивiльного захисту,
мiстобудування та архiтектури раионноl державно1 адмlнlстрац11 пlдготувати
проект розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацii з означеного
питання.
10.

Голова районноТ державноi
адмiнiстрацii
Калiнtн
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