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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Старобільської міської ради
від 21.12.2017 №36/4

ПРОГРАМА
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах
м. Старобільська на 2018 рік
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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;
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:
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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, зорієнтування
населення щодо дій у випадках надзвичайних ситуацій на воді;
підготовки та перепідготовки матросів-рятувальників для сезонних
рятувальних постів.
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Заходи з реалізації Програми щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах м. Старобільська на 2018 рік
Джерела фінансування

Термін виконання/грн.

І. Первинні заходи щодо підготовки місць масового відпочинку у місті
міський бюджет
(загальний фонд)

травень – серпень
2018 року
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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
− утримання
спеціалістів
рятівників (3 чол.)
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Всього видатків

5000

53960

58960

