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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
від “23” грудня 2020 р. № 3/16

g.

МІСЬКА ПРОГРАМА

.l

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах на території
Старобільської міської територіальної громади
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Старобільськ - 2020

Паспорт
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1.

Міської програми щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах на
території Старобільської міської територіальної громади на 2021 – 2022
роки
(далі – Програма)
1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Розробник Програми

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
Відділ з питань житлово-комунального
господарства, комунального майна,
містобудування та архітектури виконавчого
комітету Старобільської міської ради
3. Співрозробники програми 4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Старобільської міської
Програми
ради
5. Учасники Програми
КП «Благоустрій м.Старобільськ»
6. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки
7. Загальний обсяг
2021 – 83,50 тис.грн
2022 – 0,0 тис.грн
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, за роками
Усього: 83,50 тис.грн
7.1. кошти бюджету
83,50 тис.грн
Старобільської міської
територіальної громади
7.2. кошти інших джерел
0,0 тис.грн
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2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є комплексне розв’язання проблем захисту населення
від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних
випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і створення умов
безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та
громадськості міста .
Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні
завдання:
запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення у
надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах;
удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на
водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності
управління;
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підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації на водних об’єктах, пошуку та рятування потерпілих на
воді людей.
1. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення на
воді передбачають:
удосконалення системи взаємодії органів місцевого самоврядування з
керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують водні
об’єкти з виробничою метою або для відпочинку населення, з пошуковорятувальними службами;
визначення, обстеження і облаштування місць для масового відпочинку
на водних об’єктах, купання та любительського вилову риби в літній та
зимовий періоди;
удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів
органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та
організацій, що ведуть господарську діяльність з їх використанням;
удосконалення системи зв’язку та оповіщення щодо надзвичайних
ситуацій та нещасних випадків на водних об’єктах;
своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних випадків
і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;
ефективну діяльність системи життєзабезпечення населення у
надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах.
2. Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на
водних об’єктах, їх матеріально-технічне оснащення та підвищення
ефективності управління вимагають:
розроблення типових процедур дій щодо запобігання надзвичайних
ситуацій із загибеллю людей на водних об’єктах, проведення пошуку та
рятування потерпілих на воді;
удосконалення методів проведення рятувальних робіт під час ліквідації
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;
поліпшення форм та методів оцінки обстановки, оперативності та
управління під час проведення рятувальних робіт;
створення мережі рятувальних постів у місцях масового відпочинку
населення на водних об’єктах, пляжах, масового підлідного вилову риби та
проведення спортивних заходів;
забезпечення проведення водолазного обстеження та очищення дна
акваторій пляжів, незалежно від відомчої належності та підпорядкування;
3. Підготовка населення і фахівців щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення пошуку та рятування
потерпілих на воді людей визначають необхідність:
організації систематичного інформування населення щодо профілактики
нещасних випадків на водних об’єктах, зокрема роз’яснення правил поведінки
на воді, надання першої медичної допомоги потерпілим;
визначення безпечних місць масового відпочинку, орієнтування
населення щодо дій у випадках надзвичайних ситуацій на воді;
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підготовки та перепідготовки матросів-рятувальників для сезонних
рятувальних постів.
3. Напрямки реалізації Програми
Напрямки реалізації Програми:
- Підготовки місць масового відпочинку на території Старобільської
міської територіальної громади;
- Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на
водних об’єктах;
- Заходи щодо запобігання надзвичайні ситуації на водних об’єкта.
4. Заходи з реалізації Програми
Назва заходу

Відповідальний

Термін виконання, місяць
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Відділ з питань житловокомунального
господарства ,
комунального майна,
містобудування та
архітектури виконавчого
комітету
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Роботи,
пов’язані
з
поліпшенням
технічного
стану та благоустрою місць
масового відпочинку (пляжі)
в тому числі:
− обстеження та очистка
акваторії
пляжу
(водолазне
обстеження
дна) на підставі акту
виконаних робіт
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І. Підготовки місць масового відпочинку у місті
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- підготовка території пляжу
до
відкриття
сезону
КП «Благоустрій
(прибирання, фарбування
м.Старобільськ»
тощо)
ІІ. Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах
− навчання та утримання
КП «Благоустрій
спеціалістів рятівників (3
м.Старобільськ»
червень-серпень
чол.)
− прибирання,
збір
та
вивезення сміття
ІІІ. Заходи щодо запобігання надзвичайні ситуації на водних об’єкта
Організація
Виконавчий комітет,
травень-серпень
систематичного
КП «Благоустрій
інформування
м.Старобільськ»
населення
щодо
профілактики
нещасних
випадків
на
водних
об’єктах
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5.Ресурсне забезпечення Програми
Строки виконання
Програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

2021 рік
(тис грн.)

Усього, у т.ч.:
бюджет Старобільської
міської територіальної
громади

2022
рік (тис грн.)

Усього витрат
на виконання
Програми
(тис.грн)

83,50

0,00

83,50

83,50

0,00

83,50

0,0

0,0

0,0
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інші джерела
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6.Очікуванні результати
В ході виконання Програми очікується досягнути:
мінімізація нещасних випадків на водних об’єктах на території
Старобільської міської територіальної громади;
облаштування місць для масового відпочинку на водних об’єктах
відповідно до чинного законодавства;
удосконалення сил та засобів реагування на водних об’єктах у
місцях для масового відпочинку.
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7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюють
виконавчий комітет та постійні комісії Старобільської міської ради з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою
міста.
Заступник міського голови щорічно доповідає про хід виконання
Програми за звітний період перед Старобільською міською радою у першому
кварталі року наступним за звітним.

