
Додаток № 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

від _____________________ № _____ 
 

План 

заходів щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах протягом купального сезону 2020 року 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні  

Термін 

виконання 
 

1 2 3 4 
1 Визначити місця масового відпочинку населення на водних 

об’єктах району 

Виконкоми сільських рад, міської ради До 

15.05.2020р 
2 Вести облік місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах 

Виконкоми сільських рад до 

01.05.2020 
3 Облаштувати місця, що відводяться під пляжі, та місця масового 

відпочинку громадян біля води згідно з вимогами Правил 

охорони життя людей на водних об’єктах України (далі – 

Правила), затверджених наказом ДСНС від 10.04.2017 р. №301 

Виконкоми сільських рад разом з 

керівниками підприємств, установ, 

організацій – власників водних 

об’єктів.  

до 

15.05.2020 

4 Вжити необхідних заходів щодо недопущення купання людей у 

несанкціонованих місцях, встановити на таких територіях щити 

про заборону купання 

Виконкоми сільських рад Протягом 

купального 

сезону 
5 При укладенні (перегляді існуючих) договорів оренди водних 

об’єктів включати до них окремий розділ щодо виконання 

Правил, з метою підвищення персональної відповідальності 

орендарів щодо запобігання загибелі людей на воді 

Виконкоми сільських рад 

Постійно 

6 Уточнити плани реагування на НС на водних об’єктах, 

затвердити порядок взаємодії органів місцевого самоврядування 

з органами поліції та ДСНС, медичними закладами щодо 

сектор з мобілізаційної, оборонної 

роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 

До 

01.06.2020р. 
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надання допомоги постраждалим при виникненні нещасних 

випадків на водних об’єктах. 

 
7 Здійснити обстеження дна акваторій пляжів, у тому числі 

дитячих оздоровчих закладів (таборів) 

Виконкоми сільських рад, власники 

(орендарі) водних об’єктів, міська рада 

До 

відкриття 

пляжу 
8 Провести аналізи води у рекреаційних зонах і місцях 

організованого масового відпочинку населення на водних 

об’єктах, у тому числі дитячих оздоровчих закладах (таборах) 

Старобільська міжрайонна філія ДУ 

«ЛОЛЦ МОЗУ» 

До початку 

купального 

сезону 
9 Надати до райдержадміністрації (головному спеціалісту  сектору 

з мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами) інформацію про 

наявність рекреаційних зон і місць масового відпочинку 

населення, у тому числі дитячих оздоровчих закладів (таборів), 

що отримали дозвіл на їх відкриття та експлуатацію 

Виконкоми сільських рад, власники 

(орендарі) водних об’єктів 

До 

25.05.2020р. 

10 Організувати спільне патрулювання у місцях масового 

відпочинку населення на водних об’єктах і місцях, заборонених 

для купання, із залученням представників сільських рад, поліції, 

ДСНС 

Виконкоми сільських рад, 

Старобільський РВ ГУ ДСНС, 

Старобільський ВП ГУНП 

Протягом 

купального 

сезону 

11 Вжити заходів щодо заборони продажу алкогольних і 

слабоалкогольних напоїв поблизу водних об’єктів, що 

використовують для відпочинку населення 

Виконкоми сільських рад, міської 

ради, Старобільський ВП ГУНП Постійно 

12 Провести заняття з особами, які залучаються до чергування на 

сезонних рятувальних постах, щодо проведення рятувальних 

робіт і надання першої медичної допомоги постраждалим на 

водних об’єктах. 

Старобільський РВ ГУ ДСНС 
При 

наявності 

звернення 

13 Організувати систематичне проведення у засобах масової 

інформації роз’яснювальної роботи серед населення з питань 

безпеки користування водними об’єктами. 

Виконкоми сільських рад, 

Старобільський РВ ГУ ДСНС 

Протягом 

купального 

сезону 
14 Забезпечити інформування населення про виникнення нещасних Виконкоми сільських рад, Протягом 




