
 

 

                      
У К Р А Ї Н А 

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН  ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

________________________________________________________________________ 
                                                          Р І Ш Е Н Н Я  №203 
«21» червня 2017р.                                                                   смт. Вороновиця                      
  
 ” Про виконання заходів щодо запобігання 
  загибелі та травмування людей на водних 
  об’єкта  під час купального сезону 2017 року.” 
 
                На виконання: 
- статті 5 Закону України від 14.12.1999р. «Про аварійно-рятувальні служби», 
- постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 «Про 
затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку людей на водних 
об’єктах», 
- розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001–рп «Про 
невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
України» затверджених Наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків ” 
Чорнобильської катастрофи ”, 
-керуючись ст.. 30 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні ” 
та враховуючи пропозиції членів виконавчого комітету ,з метою 
попередження нещасних випадків на воді,упорядкування обліку місць 
масового відпочинку на воді, виконавчий комітет селищної  ради                                     
                                           В И Р І Ш И В :   
        1.Визначити місце масового відпочинку людей на воді, яке закріплене за 
Суборендарем ТОВ ” Комарово ”, земельна ділянка площею водного 
дзеркала 5,1 га, став «Великий», розташований на території Вороновицької 
ОТГ  в с. Комарів Вінницького району. 
1.1. Місця масового відпочинку на воді та  місця спортивного рибальства 
облаштувати попереджувальними знаками,інформаційними щитами,буйками 
та засобами для надання первинної невідкладної допомоги, в разі нещасного 
випадку, та скласти паспорти на відкриття та функціонування місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах на літній період.    
Відповідальність покласти на орендаря Горового Віталія Дмитровича, 
2. Затвердити заходи  щодо   попередження нещасних випадків  та безпеки  
на водних об’єктах  Вороновицької ОТГ(далі - заходи) згідно  з  додатком  1; 
3. Виконкому селищної  ради: 
3.1. Щороку аналізувати ( в разі наявності)  причини  загибелі  людей  на  
воді, затверджувати відповідні заходи щодо запобігання нещасним випадкам 
на водних об’єктах. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.2. Покласти персональну відповідальність на орендаторів – власників 
водойм за забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, щодо 
безпечного використання водних об’єктів, а також за своєчасність заходів із 
попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних 
об’єктах. 
3.3. Виїзд мобільної аварійно-рятувальної групи для пошуку і підняття 
загиблих на воді проводиться після достовірного встановлення факту і місця 
загибелі людей за письмовим викликом, що підписується одним із 
представників селищної ради. 
3.4. За кожним фактом загибелі на водних об”єктах проводити розслідування, 
матеріали надавати  до районної державної адміністрації через відділ з 
питань надзвичайних ситуацій не пізніше як за 10 днів після виникнення 
надзвичайної ситуації за переліком питань . 
4.Через Дошки оголошень проводити широку інформаційно-
пропагандистську роботу з питань безпечного користування водними 
об’єктами, звернувши особливу увагу на правила поведінки на воді      
5.Директорам  навчальних закладів   розташованих на території 
Вороновицької ОТГ  забезпечити  проведення  інструктажів  для дітей та 
педагогічного персоналу, з правил  безпеки  на  воді .  
6.В разі невиконання власниками водойм вимог,щодо вжиття першочергових 
заходів направлених на підвищення рівня безпеки і охорони життя людей на 
водних об’єктах ,розглядати питання про притягнення їх до 
відповідальності,а при необхідності,про розірвання договорів оренди ,та 
направляти відповідні матеріали в райдержадміністрацію. 
7. Дане рішення винести на затвердження на чергову сесію сільської ради. 
8. Контроль  за  виконанням  даного рішення залишаю за собою.  
 
 
 
 СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                О.Г.КОВІНЬКО 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                      Додаток  1 
                                                                         до рішення виконкому 
                                                                 від «_21_» червня 2017року     № ____ 
 
                                                       ПЛАН 
 
   заходів щодо  проведення  сезону  безпеки на  водних об’єктах 
        розташованих на території  Вороновицької селищної ради  
Вороновицької ОТГ 
 
  
№ 
п/п 

                       Заходи Термін  
виконання 

Відповідальні 
 
 

1                            2            3              4 
 

І.   
 

Робота  в період  підготовки   до  
сезону  безпеки  на водних об”єктах 

  

1.1 Затвердити  плани  заходів   щодо  
проведення  сезону   безпеки на 
водних об’єктах району 

До 
початку 
літнього 
сезону 
щороку 

Виконавчий 
комітет сільської 
ради 
 

1.2. Проводити перереєстрацію  та 
закріплення  водних об’єктів за  
підприємствами,  установами,  
організаціями незалежно  від  форми  
власності.  

До 
початку 
літнього 
сезону 
щороку 

Виконавчий 
комітет селищної 
ради 
 

1.3. Списки закріплених водних об’єктів 
із зазначенням у них місць, які 
використовуються населенням для 
купання,спортивного рибальства та 
прізвища керівників – власників 
водойм подати в відділ з питань 
надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації  

До 
початку 
літнього 
сезону 
щороку 
 

Виконавчий 
комітет селищної 
ради 
 
 

1.4.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забезпечити виконання пункту 2.2 
розділу 2 Типових правил охорони 
життя людей на водних об’єктах 
України, зареєстрованих у 
Міністерстві  юстиції 01.02.2002 за 
№ 95/6383, зокрема: 
 визначення та обладнання  
попереджувальними знаками 
місць, заборонених  для  купання, 
та місць спортивного рибальства 
та забезпечення  плавзасобами  

До початку 
літнього 
сезону 
щороку 
 
 
 
 
 
 

Орендарі  
ставків,  
виконавчий 
комітет селищної 
ради 
 



 
1.5.
  
 

Забезпечити виконання пункту 2.5 
розділу 2 Типових правил охорони 
життя людей на водних об’єктах 
України, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції 01.02.2002 за № 
95/6383, зокрема: 
 проведення обстеження   та  
очищення  дна  водойм, де 
розташовані  пляжі, незалежно від 
підпорядкування  

До початку 
літнього 
сезону 
щороку 

 
Орендарі  
ставків, 
виконавчий 
комітет селищної 
ради 
 

1.6.
  

Забезпечити виконання  розділу 6 
Типових правил охорони життя 
людей на водних об’єктах України, 
зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції 01.02.2002 за № 95/6383, 
зокрема у  місцях  масового  
відпочинку населення  біля  води 
(на пляжах),місцях спортивного 
рибальства виділити ділянку  
акваторії водойми для  купання 
дітей обладнати   роздягальні,  
грибки,  лави,  туалети,  стенди для 
наочної агітації 

До початку 
літнього 
сезону 
щороку 

 
Орендарі  
ставків, 
виконавчий 
комітет селищної 
ради 
 

1.7. Провести профілактичні  заходи  в  
школах  щодо  запобігання  
нещасним  випадкам на воді  
 

До початку 
літнього 
сезону 
щороку 

Директорам 
навчальних 
закладів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


