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Про попередження виникнення нещасних
випадків і надзвичайних ситуацій на водних
об’єктах Герцаївського району у веснянолітній період 2019 року
Керуючись п. 10 ст. 25, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку
місць масового відпочинку населення на водних-об’єктах» (із змінами),
наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № ЗОЇ
«Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 травня 2017
року № 566/30434, на виконання розпорядження обласної державної
адміністрації від 19 квітня 2019 року № 398-р «Про попередження
виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах
Чернівецької області у весняно-літній період 2019 року» та з метою
запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у весняно-літній
період 2019 року:
1. Рекомендувати міському та сільським головам:
1)
забезпечити створення позаштатних рятувальних команд з числа
підготовлених місцевих жителів відповідно до Правил охорони життя людей
на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 10 квітня 2017 року № 301, які мають власні плаваючі
засоби та розробити графіки їх чергування;
2)
провести перевірку рівня безпеки існуючих місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах та не визначення з урахуванням
місцевих особливостей необхідної їх кількості по кожному району;

3)
провести
семінар-нараду
з
представниками
суб’єктів
господарювання, у власності яких є земельні ділянки з прилеглим водним
простором, призначені для організації місць масового відпочинку на воді
(пляжів, розважальних закладів біля води).
2.
Рекомендувати
Новоселицькому
міжрайонному
відділу
лабораторних досліджень державної установи «Чернівецький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та управлінню
Держпродспоживслужби в Герцаївському районі відповідно до компетенції
забезпечити проведення обстеження місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах району.
3.
Рекомендувати Г ерцаївському районному сектору ДСНС У країни
в Чернівецькій області:
1)
провести протягом травня-червня 2019 року обстеження місць
масового відпочинку на воді визначених органами місцевого самоврядування
(пляжів, розважальних закладів біля води), водогосподарських об’єктів, у
тому числі водних об’єктів, які не визначені місцевими органами місцевого
самоврядування як місця масового відпочинку на водних об’єктах та
інформувати про стан їх готовності до початку купального сезону;
2)
постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу в
місцях масового відпочинку на воді (пляжів, розважальних закладів біля
води);
3)
складу;

перевірити плаваючі засоби, провести інструктажі особового

4)
забезпечити утримання у постійній готовності спеціальної
автомобільної техніки та інших засобів швидкого реагування на випадок
проведення невідкладних рятувальних заходів на водоймах району.
4. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації:
1) організувати проведення занять та інструктажів в установах та
закладах освіти району з доведення правил поведінки на воді та порядку
надання першої медичної долікарської допомоги потерпілим на воді;
2) протягом травня на батьківських зборах у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах розглянути питання організації
безпечного відпочинку дітей на водних об’єктах району під час літніх
канікул.
5. Комунальному некомерційному закладу «Герцаївська районна
лікарня» організувати проведення інструктажів-навчань для власників
ставків для риборозведення, персоналу закладів громадського харчування
біля води щодо методики надання першої медичної долікарської допомоги
потерпілим на воді.

6. Виконавців зазначених в даному розпорядженні інформувати від д іл
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимносекретної роботи, з питань цивільного захисту апарату районної державної
адміністрації до ЗО травня 2019 року.
7. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту
апарату районної державної адміністрації про хід виконання даного
розпорядження інформувати районну державну адміністрації до 10 червня
2019 року.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Т. Глібочану.

Голова районної
державної адміністрації

