
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 квітня 2021 року Валки №193

Про затвердження Плану 
організаційних і практичних 
заходів щодо запобігання 
нещасним випадкам з людьми 
на водних об’єктах на території 
Вал ганської міської 
територіальної громади на 
2021 рік

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, розпорядженням 
Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001 «Про невідкладні 
заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», Правилами 
охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року №301, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за 
№ 566/30434, з метою запобігання нещасним випадкам з людьми на водних 
об’єктах на території Валківської міської територіальної громади:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
нещасним випадкам з людьми на водних об’єкта на території Валківської 
міської територіальної громади на 2021 рік (далі -  План), що додається.

2. Сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій міської 
ради (Олександр МАЗУРЕЦЬ):

2.1. Забезпечити в межах повноважень виконання заходів, передбачених 
Планом, та довести План до виконавців.

2.2. Інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання 
заходів, передбачених Планом через Департамент цивільного захисту 
Харківської обласної державної адміністрації до 21 травня, 23 липня,

:м розпорядження покласти на першого 
ШЗЕЛЬКОВСЬКОГО.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 квітня 2021 року № 193

ПЛАН
організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми 

на водних об’єктах Валківської територіальної громади на 2021 рік

№
з\п Заходи Виконавці Термін

виконання
1 2 3 4
1. Організувати та провести роботу, спрямовану на запобігання 

травматизму та нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 
територіальної громади

Сектор з питань цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій, сектор з питань 
організаційно-інформаційного 
забезпечення та зв’язків з 
громадськістю міської ради

Червень - 
серпень 

2021 року

2. Провести роботу з орендарями земель водного фонду щодо 
встановлення інформаційних стендів та іншої наочної агітації 
заборонного та попереджувального характеру

Сектор з питань цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій міської ради, 
орендарі

до 14 травня 
2021 року

3. Організувати проведення в закладах освіти факультативних 
занять з вивчення правил поведінки на воді та правилам надання 
домедичної допомоги потерпілим

Відділ освіти, управління 
соціального захисту населення 
міської ради

до 28 травня 
2021 року

4. Провести роботу в закладах освіти щодо створення та 
поновлення тематичних куточків з інформацією про заходи 
безпеки на воді та правилам надання домедичної допомоги 
постраждалим

Відділ освіти міської ради до 13 травня 
2021 року



1 2 3 л
1

Провести засідання місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС) і 
проаналізувати стан з травматизмом на водних об’єктах 
територіальної громади

Місцева КТЕБ та НС до 31 травня 
2021 року

6. Проводити масову інформаційно-роз’яснювальну роботу через 
сайт міської ради та засоби масової інформації та безпосередньо 
з громадянами щодо безпечної поведінки на воді, інформування 
про випадки загибелі людей на водних об’єктах області

Сектор з питань організаційно- 
інформаційного забезпечення 
та зв’язків з громадськістю

Червень- 
серпень 

2021 року

7. Забезпечити оперативний збір інформації за кожним нещасним 
випадком, що стався на водних об’єктах, своєчасну передачу 
інформації міському голові і відповідальному черговому 
диспетчерського пункту Департаменту цивільного захисту 
Харківської ОДА

Сектор з питань цивільного 
захисту та надзвичайних 
ситуацій міської ради

Червень- 
серпень 

2021 року

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Сергій ТИЖНЕНКО

Олександр Мазурець (05753) 5 24 99


