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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від «23» грудня 2016 р. №14/8
ПРОГРАМА
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах
м. Старобільська на 2017 рік.
1. Загальна частина

2. Мета та завдання Програми
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Програма заходів з організації робіт по запобіганню загибелі людей на
водних об’єктах м. Старобільськ (далі - Програма) розроблена відповідно до:
Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядження Президента України «Про невідкладні
заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах» від 14.07.2001 року
№ 190/2001-рп , постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11
«Про затвердження положення про єдину державну систему цивільного
захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 «Про
затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах».
Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій складають Конституція України, Кодекс Цивільного
захисту, відповідні закони, акти Президента України і урядові рішення.
Зокрема, стаття 3 Конституції України визначає: «Людина, її життя і здоров′я,
честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою
соціальною цінністю», тому одним з пріоритетних напрямків діяльності усіх
органів виконавчої влади є попередження загибелі людей на водних об’єктах.
В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль
державних та недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми
загибелі людей на водних об’єктах
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Метою Програми є комплексне розв’язання проблем попередження
нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку
населення на водних об’єктах міста, створення сезонних рятувальних постів у
місцях масового відпочинку населення.
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Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні
завдання:
1. здійснення комплексної оцінки стану місць відпочинку населення на
воді, наявності та готовності до дій сезонних рятувальних постів у
місцях масового відпочинку на воді;
2. виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних
ситуацій природного та соціально-політичного характеру;
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3. створення умов забезпечення безпеки життя людей на водних об’єктах
міста;
4. розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації на
водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності
управління;
5. підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації на водних об’єктах;
6. передбачення в місцевому бюджеті необхідних фінансових витрат для
обстеження та очистка акваторії пляжу та матеріально-технічного
забезпечення сезонних рятувальних постів.
3. Заходи реалізації Програми
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Проблеми, пов’язані із загибеллю людей на водних об’єктах, потребують
невідкладного розв’язання. Для цього необхідно передбачити такі
першочергові заходи:
1. виділення територій та обладнання місць для організації відпочинку,
купання;
2. проведення паспортизації місць масового відпочинку, до початку
купального сезону;
3. перевірка та очистка дна водойм, якості води, ґрунту в рекреаційних
зонах (водолазне обстеження дна) перед відкриттям купального сезону,
постійний санітарно-епідеміологічний контроль упродовж купального
сезону;
4. виділення земельних ділянок у місцях масового відпочинку населення
для розміщення сезонних рятувальних постів;
5. проведення патрулювання місць масового відпочинку населення на
водоймах з метою підтримання громадського порядку і попередження
надзвичайних ситуацій.
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Керівники підприємств, установ та організацій, які використовують
водойми з виробничою, оздоровчою чи спортивною метою або для відпочинку
громадян, несуть персональну відповідальність за охорону життя людей в
межах закріпленої в установленому місцевими державними організаціями
порядку ділянки водної поверхні чи прибережної частини моря, обладнують і
утримують рятувальні пости, забезпечують їх рятувальним майном відповідно
до Кодексу цивільного захисту України.
За узгодженням з місцевими органами влади, з метою охорони життя і
здоров′я громадян установлюються на водоймах окремі зони для катання на
човнах і катерах, занять водними видами спорту, будівництва водозабірних
споруд, напування худоби, заборони купання та ін.
Щороку перед початком купального сезону, дно акваторії, відведене для
купання людей, має бути обстежене водолазами - професіоналами і очищене
від сторонніх предметів. Після закінчення робіт замовнику видається паспорт
пляжу. Право на обстеження дна акваторії та видачу відповідного акта мають
водолази-професіонали.
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Забороняється відкриття і функціонування пляжів загального
користування без обстеження і очистки акваторій пляжів, без наявності
розгорнутого сезонного рятувального поста, укомплектованого підготовленими
спеціалістами-рятувальниками і оснащеного необхідним майном.
У місцях де забороняється купатися встановлюються щити з написами
«КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО» , «НЕБЕЗПЕЧНО».
4. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, проводиться за рахунок
місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Загальний обсяг фінансування на 2017 рік складає 51380 грн., у тому числі
сезонне утримання спеціалістів рятівників (3 чол.) – 46380 грн., обстеження та
очистка акваторії пляжу (водолазне обстеження дна) на підставі акту
виконаних робіт – 5000 грн.
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5. Термін виконання програми
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Травень – серпень 2017 року.
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6. Очікувані результати реалізації Програми.
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У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне
функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та соціально-політичного характеру.
Реалізація запланованого комплексу заходів передбачає попередження
загибелі людей на водних об’єктах дозволить:
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попередити виникнення нещасних випадків на водних
об’єктах;
значно зменшити втрати від наслідків надзвичайних ситуацій
та зберегти життя мешканців району;
поліпшити підготовку та інформування населення щодо
виконання правил поводження на воді;
підвищити рівень організованого відпочинку громадян та
покращити стан місць відпочинку на водних об’єктах.
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Секретар міської ради

Я.М.Літвінова

