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ВІННИЦЬ

 

15  травня 2019 р.          
  

  Про виконання заходів
 загибелі та травмуванн
 об’єкта  під час купаль
 
           На виконання ст
рятувальні служби»,  
264 «Про затвердження
водних об’єктах», роз
190/2001–рп «Про неві
водних об’єктах Укра
питань надзвичайних с
Чорнобильської катаст
місцеве самоврядуван
виконавчого комітету
воді,упорядкування об
комітет селищної  ради
                                     
                                        
 
1. Орендарям  водних 
попереджувальними 
надання первинної неві
2. Затвердити заходи  
на водних об’єктах  Вор
3. Виконкому селищної
3.1. Щороку аналізуват
воді, затверджувати від
на водних об’єктах. 
3.2. Покласти персона
водойм за забезпеченн
безпечного використан
попередження нещасн
об’єктах. 
3.3. Виїзд мобільної 
загиблих на воді прово
загибелі людей за п
представників селищно
 
 

                   

У К Р А Ї Н А 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ИЦЬКИЙ РАЙОН  ВІННИЦЬКА ОБЛ

Р І Ш Е Н Н Я  № 134 
 

                                                                   см

аходів щодо запобігання 

ування людей на водних 
упального сезону 2019 року. 

статті 5 Закону України від 14.12.199
 постанови Кабінету Міністрів Україн

ження  Порядку обліку місць масового від
», розпорядження Президента України 
о невідкладні заходи щодо запобігання 
України» затверджених Наказом Мініс
них ситуацій та у справах захисту населе
катастрофи ”, керуючись ст. 30 Закон
дування в Україні ” та враховуючи 
ітету, з метою попередження нещас

ня обліку місць масового відпочинку на
ради  

 
             В И Р І Ш И В :   

дних  об`єктів  місця спортивного рибал
  знаками,інформаційними  щитами,

ї невідкладної допомоги, в разі нещасног
оди  щодо   попередження нещасних ви

Вороновицької  ОТГ(далі - заходи)  
ищної  ради: 
ізувати ( в разі наявності)  причини  за
ти відповідні заходи щодо запобігання н

ерсональну відповідальність на оренда
еченням дотримання вимог чинного зак
истання водних об’єктів, а також за своє
ещасних випадків і надзвичайних сит

ьної аварійно-рятувальної групи для п
проводиться після достовірного встановл

за письмовим викликом, що підпис
ищної ради. 

РАДА 
 ОБЛАСТЬ 

смт  Вороновиця                  

2.1999р. «Про аварійно-
країни від 06.03.2002 № 

ого відпочинку людей на 
аїни від 14.07.2001 № 
ання загибелі людей на 
Міністерства України з 
аселення від наслідків ” 
Закону України ” Про 
ючи пропозиції членів 
нещасних випадків на 
ку на воді, виконавчий 

рибальства облаштувати  
тами, та засобами для 
асного випадку. 
их випадків  та безпеки  

ни  загибелі  людей  на  
ння нещасним випадкам 

рендаторів – власників 
го законодавства, щодо 
а своєчасність заходів із 
х ситуацій на водних 

для пошуку і підняття 
ановлення факту і місця 
підписується одним із 



 
 
 
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. Дане рішення винести на затвердження на чергову сесію селищної ради. 
7. Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти на секретаря  
виконавчого комітету  Мороз Н.А. 
 
 
 
 СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                                О.Г.КОВІНЬКО 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                       
 


