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ч!тутвськА

!1ро затверд'{ення

РАйоннА двР1{АвнА Адшпн|стРАщя
хАРк1всько! оБ]|Аст!

РозпоРяд)кв'ння

9уц1:в

[1лану

лэ /г)

орган!зац!цццх | практичцих заход|в
щодо запоб!гання нец!асцим
випадкам з лк)дьми на водних
об'с:сгах району па 2015 р!к

3 метото запоб!ганття нещасним випадк:1м з лк)дьми на водн!'( об'екгах
району, в|дпов[дно до 1(одексу цив!льното захиоц 9кра!ни' Розпорядження
|!резидента 9ща{ни в!д 14.07 -200\ ].{р 190/2001 <<|{ро нев|дкладн| заходи щодо
залоб1гання загибел| лтодей на водних об'екгаю>, |{равил охорони >тстття лтодей
на водн]'( об'еклах }ща|ни' затвердя(ених наказом й|н1отерства }кра!'тти з
питань надзвичайних сицац|й та у справах з:!хисц населен}]'| в|д насл|дк!в
9орнобильсько! катастрофи в1д 03.12.200| !'{р 272, зареесщованим у
й|н!стерств1 тостиц|! }кра|ни ъщ 0\.02.2002 за ],{о 95/6383' районно! ц|льово!
||рощами запоб]гання загибел1 лгодей на водних об'ектах чуц{вського району
на 2014-2016 роки' затверджено! р[тпенттям 9уц!воько{ районно| рали
вй 30.01.2014, на виконання розпорядження голови )(арк|всько] обласно!
дерхсавно! адм|н|сщац1! втд 23.03 '201'5 }{э 79 <|{ро затвердхсення |1пану
орган1зац1йних ! пракгияних заход|в щодо затлоб[ган:тя нещасним випадкам з
.]1|одьми на водних об'екгах област1 на 2015 р|0, кер)'|очись статтями 6,39
3акону !кра1ни к|1ро м1сцев| дерт<авн! адм!н|страц1|>:

1. 3атверлити |йан орган1зац!йних 1 практичних з{|ход1в щодо запоб[гання
нещаоним випадкам з л}одьми на водних об'екгах району на 20!5 р|к
(лолаеться).

2. Рекомендувати с|льським, оелищним головам, з урахуванням |[па.тту

орган|зац1йних ! практияних заход|в щодо запоб1гання нещасним випадкам з
л|одьми на водних об'скгах району на 2015 р[к, розробити
до 30 кв!тня 2015 роч аналог1вн[ платти на в1дпов!дн!й територ|1 та забезпечити
]х виконання.

3. сектору цив|льного захисц районно! дерх<авно! адм!н|ощац!!
()1унников й.€.) про виконання розпоряджен|б{ |нформувати голову районно|
державнот алм!н!сщаш!| через сектор конщол}о аларац районно| дерэкавно{
алм|н!срац![ ло 10 вересгя 2015 роч.

4. (онтроль за виконапн'{м розпоряджен|т;1 пок.'1аоти на пер|]]ого
засц/пника г0лови районно! державно! адм|н|страц1| 8арх<е!нова }Ф'1(.

|олова районно! дерлсавно!
ядм1п1страц|| .о. коРол!ок



3АтввРджвно

Розпорядженгля голови районнот

плАн
орган!зац1йнпх ! практичних заход|в щодо запоб!ганпя нещдснпм вцпадкам

3 лк)дьми на водних об'ектах району на 2015 р1к

лъ
з!п 3аходп впконавц! 1ерм1п

впкоп&||пя
1. Розробити 11лап оргап[зац|йних ! щактинттих заход|в цодо

запоб|гаяття нещасцим випадк!1м з ,11одьми па водпих об'€|с!&х ца
2014 р|к

Рекоменд,вати викоякомам с|тьёьких,
селищпих рад

до 30'04.2015

2. Фргая|зрати робоц з проф!лакгики щавматизму та пещас1{их
випадкй з л1одьми на водних об'скгах. п6 ро3'|ащован| в межах
в|дпов!дно| а'щ:|в|стративпо_тертттор|ально! одипиц|. ||ровести
робоц з паселеяням щодо пропагавди безпечпого перебра|{ня на
вод{их об'скгах

€екгор цив1львого з!!хисц райо!!по!
дер>кавно! адм1н1сщац|!.
Рекоменд],ъати ч}тяъському райо1{|!ому
в|дд!щ [оловного управл!ння дер)кавно]
сл}'кби укра1ъи з цадзвичай[|их ситуаш!й у
&рк!вськ|й област|, викопкомам с|'Бсь!с!х'
селищних ра]1

щотягом
л!тяього пер!оду

3. 11роловцвати догов|р з харк1всько1о о6лаовото комутлальното
авар!йно-ряцвапьно1о водолазт!ою сл}т<бою ва виконап!{'1
водол'внт'( роб!т з п|дпятгя т!л загиблих т{а вод1]их об:скт!1х
райопу

сек!ор цив|',ь!|ого захисц районяо]
дер)кавно1 адм!}|!сФац1]

до 15.05'2015

4. 3абезпечити }тладат{ня договор|в з !арк|воькото облаоното
комуцаль!1ою авар|йво_ряцвальною вододаз!]ою слулбото цодо
водолазного обстеження дна акватор|т п'1'!жу

Рекомендувати базам в1дпочинку:
(строитедь) доч|р|{ього п!дпри€мства
0(арк|вське спец!ал|зоване управл1вня
.}'{! 127>. <Берег Ёад1]>

до 05.05.2015



2

]\ъ
з/п 3дходп }пконавц! терм!п

впконан[|я
5. 3абезпечити ск.'1ад!|нн'| паопорц пл'о|т та обладнати сезотпл|

рггратьтл1 пости в мехах закр1плено! д!ля|{ки водяо! поверх|1|
Рекомевд|вати базам в!.ц!очинку:
<€тротттель>,{оя|рнього п|дпри€мства
<йарк!вське спец|шт1зоваве щравл|пття
м 127). (Беоег нал!|)

до з0.05.2015

6. Фбладцати сезовп! ряцъальн| пости' забезпе!{ити !'х рят}валь1{им
мй[!ом

Рекомендувати орег|дарям водойм району до з0.05.2015

7. забезцечгги цфход'(еппя п!вч:|пня плавц|в-рягуватьпик!в
сезонних оят!вальних пост!в

Рекомевд|вати орендарям рйо1|у,
власцикам (ооенлаоям') пля'{в

до 20.05.2015

8. уста[{овити в м1сцях, заборове!|их д'[я купавяя, отенди та |нпц
нао.|пу аг!тац||о попе!едхува.'ть}|ого хаоактеоу

Рекомевд)гвати оревдар-п\' водойм району,
виконкомам с!'п'ських. сели!!{[|их рад

до 20'05'2015

9. Фбладпати у заг:|ль|!ооов[тн|х ! навч&:ьно-виховвих зак.]1ад!!х

району темати.гн; крки з !нформаш!сто про пр€вила поведйки на
вод|, падап1{я пер1по] медц.п!о| допомоги потерп|лттм. ! рамках
<дття цив!льного з:!хиоц) орг:|н1зувати в з!!|о'|ад!!х осв|ти райо;ту
проведен!{я роботи з лоперед)кенг1я Ф?вмати3му ;а загибел| на
вод1|их об'ст<тах у пер1од л|т|,их ка]||кул

Б|дд!л осв1ти рйов,{о! дерхавпот
адм|п|страц1]

до 15.05.2015

10. 3абезпечити питимку Фомадського пор'дку в м|сцях масового
в1'щ!очинку 1]аоелепня !{а водних об'€ктах

РекомеЁд,ъати чуц!ъоькому райоц|]ому
в1дд!лц [!йБ€ ущы1]и у харк!вськ|й
облаот| (з обсл}товра]|ня 9угу!вського та
печен|зького байо|'в)

щотягом
л|тнього пер|одг

11_ 11ровести ро6оц щодо п!д!отовки ме.ш[1|пих з,|1о1ад!в до пада!{ня
меди!.!|о1 допомоги пооФахда.'тим ва вод1. створ11ти запао
необх|д{их мед.1к{|мевт!в. меди!тяого обладнаяня в л|цвальних
заклалах. Фргая!зуъати черцван!1я меди.твих прац!вник!в на
сезоцпих ряо/в{|ль1{их постах

в|дд1д охорояи здоров'я райоппо! дер)кавно1
адм|н|стац11.
Рекомевдува1и комупаль!!им з!|к.]1ада!м

охоро!'и здоров'я (чугу!ъська цецтра.'1ь!|а

районна л!карпя |м. й.1' 1{ояонетпсо,
(чуцтвський районний цент лервинно]
медико-сан!тарнот допомоги) ч}ту]ъськот

райоянот ради !арк!всько! облаот[, базам
вйпощ'пку: <€ттоитель>> -[оч|пнього

протягом
л|твього пер!од:



лъ
з/11

3аходп Бикопавц| торм1н
впкондняя

п|дприемства <*арк!вське спец|ал:зоване

управл1пвя !{э \27', <Берег Ёад!!>,
павч!!льцому пол|гопу Ёад|оттальвого
уц!веоситету |[ив1дьного захисту укоа!'ни

12. Фргап!зрати засиа[{вя райояцо1 ком!с!1 з питапь т€х[|огеп*|о-
еколоЁчяо! безлеки ! надзвичайних сицаш|й. на якому
проанал!зрати ст:|н готовност! ч!сць масового в!дпо.1инку
цаселеп1],| па водпих об'скт{!х

€ектор 1цв|'ь|1ого з!!\исц рйо1п{о|
лерхавно! адм|я!срац||

тр:вень
2015 року

1з. Фргап!зрати проведе1'1|я роботи щодо в1|есеп1'{ зм!я до договор|в
оренди водних об'скт!в з питань п|двищення персональ}|от
в1,цловйальност! ощнлар!в за с'ворення у!!ов безпечно;о
перебуванн' л|одей на орендова!них водойм€|ч

Рекомендувати управл!ц1тю

'{ерхземагентства у чугявському район1
)(арк|воько! обласй

до 30'06.2015

14. провод'ти |яформаш|йпо-роз'ястт:ова.лтьву роботу через засоби
маоово| !гтформац|| з питавь безт1еки ,1а вод!]|]гх об'ектах, правил
повед!нки на вод|, а також методики |{ад,|яня нев|дсладно|
медич1{о! допомоги

€ектор цив|.'ьпого з€!хисц рмон||о1
лерхавво! адм!я|сщац!!.
Рекометтдгвати 9уг$вському рйон1]ому
в!длйу |оловного дравл!ння .[1ержавно1
сл}'(би укра1ни з т|адзвцчайцих сицац|й у
}арк|вськ!й област|. 1Р( чуцтвщини
(слобо)кацка>' щомадсько-[пформац|йн|й
газет| 9угйъщици <<1(распая звезда>

протягом
л|т|{ього пер!оду

15. 11ерев|рити Ёотовв|оть м|сць масового в|дпош!цку !таселе|{в;| |{а

вод{их о6'€ктах
€екгор цив!ль1|ого захисц районнот
лер:кавво! алм|в|сщац|!.
Рекомсвдувати чуц!ъськоь{у Райояцоь{у
в1дд!щ !-оловного управл1ння !ержавяо|
сщтсби 9кра1ни з 1|адзвичайпих сицац|й у
харк1вськ|й обдаст|

до 2о.о5 .2о|5

16. 3абезпечгги вадат'|о| опфативцо! 1пформац|{ по кохяому
нещаст|ому випадку' що стався ца водг1ому об'ект1 за схемою:
с|льська (оелиц|{а) рада _ диспет!!ер ч}ту1ъського районного

Рекоме1{д/вати виконком,|м сйьських'
селищн!{х рад

протягом
л!тнього пер!оду
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ш
з!||

3аходв Бпкоядвц| терм!ц
викондяня

в1дл|лу [оловяого управл|нпя ,{ерхавпо! слу'6и укра!пц з

цадзвичайних сицаш!й у {арк!вськ|й област!, секгор цивйьпого
захисту пайонно| лео>кавно| алти|н!стоат:!|

[(ер|вник апарату районно[
деря(авно! адм1н|страц!!

лг{ников 2 44 98

124 !.|о. ковтун


