
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

        ______________                                                                                             _______ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про запобігання надзвичайних 

ситуацій техногенного та  

природного характеру на  

водних об'єктах, розташованих  

на території Лиманської об'єднаної  

територіальної громади у 2020 році 

 

З метою запобігання надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та окремих 

територіях  Лиманської об’єднаної територіальної громади, що підлягають постійному 

обслуговуванню аварійно-рятувальними підрозділами Донецької комунальної 

спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та аварійно-рятувального загону ГУ 

ДСНС в Донецькій області, згідно  «Правил охорони життя людей на водних об’єктах 

України», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

10.04.2017р. №301, відповідно до вимог ст.19  Кодексу Цивільного захисту  України, 

керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий 

комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити склад тимчасової робочої групи по організації контролю щодо 

виконання «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» (додається). 

2.Запропонувати керівникам оздоровчих установ та баз відпочинку усіх форм 

власності, КП “Лиманський зеленбуд”, орендарям водоймищ (закріпленим за місцями 

масового  відпочинку на водних об’єктах): 

2.1.Створити сезонні рятувальні пости на водоймищах з належним матеріальним їх 

забезпеченням та організувати систематичне інформування відпочиваючих на водних 

об’єктах  правилам поведінки на воді і методиці надання першої медичної допомоги. 

2.2.Організувати пости охорони громадського  порядку і забезпечити патрулювання 

водних об’єктів з метою недопущення купання людей у заборонених місцях. При 

патрулюванні забезпечити взаємодію цих формувань з силами міського відділення НП 

ГУ НП України в Донецькій області.  

2.3.Навести належний порядок в місцях масового відпочинку населення на водних 

об’єктах (визначити кордони пляжів на березі та воді, місця заборонені для купання 

облаштувати відповідними попереджувальними покажчиками). 

2.4.Укласти договір на постійне  обслуговування водних об’єктів та рекреаційних зон 

з аварійно-рятувальними підрозділами відповідних рятувальних служб. 

3. Прохати Донецьку  комунальну спеціалізовану аварійно-рятувальну службу         

(Данніков): 

3.1.Згідно укладених договорів з оздоровчими закладами до початку купального 



сезону проводити обстеження і очищення від сторонніх предметів дна акваторії, 

відведеної для купання людей з оформленням  паспорту підводної частини пляжу та 

акту водолазного обстеження дна акваторії пляжу. 

3.2.Не допускати відкриття і функціонування пляжів без їх обстеження і очистки дна  

акваторії, без наявності розгорнутого відомчого сезонного рятувального поста. 

4.Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) 

забезпечити в загальноосвітніх закладах проведення занять  по правилам безпеки на 

воді. 

5.Запропонувати управлінню Держпродспоживслужби в м.Лиман (Беспалов) 

проводити постійний контроль за санітарно-епідемічним станом в місцях масового 

відпочинку людей. 

6.Прохати міське відділення НП ГУ НП України в Донецькій області (Покотило) 

забезпечити громадський порядок в місцях масового відпочинку на водних об'єктах.. 

7.Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 року №213 “Про  

запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водних 

об’єктах, розташованих на території Лиманської об’єднаної територіальної  громади у 

2018 році” вважати таким, що втратило чинність. 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови   Драч Ю.А. 

 

 

 

 

 

 Міський голова         П.Ф.Цимідан



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого   

комітету міської ради 

____________ № ______ 

Склад 

тимчасової робочої групи по організації контролю щодо виконання  

«Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» 

 

Драч Ю.А. 

 

- перший заступник міського голови, голова тимчасової 

робочої групи 

Ворона В.В. - начальник ДПРЗ-21  ГУ ДСНС України в Донецькій області 

(за згодою), заступник голови робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

  

Авдєєнко Н.П. 

 

- начальник відділу економічного розвитку та торгівлі  

виконавчого комітету міської ради 

Беспалов С.В. - начальник районного управління Держпродспоживслужби в 

в м.Лиман (за згодою) 

Олефіренко В.Л. 

 

- директор комунального некомерційного підприємства 

 «Лиманська центральна районна лікарня» 

Покотило С.С. - 

 

в.о.начальника Лиманського відділення поліції Слов'янського 

ВП ГУНП в Донецькій області (за згодою) 

Красногрудь Н.А. - начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради 

Самойлов В.П. - директор КП “Лиманський зеленбуд” 

 

Муравльова О.М. - заступник міського голови 

Пасічник О.А. - головний редактор міськрайонної газети “Зоря” (за згодою) 

 

Титаренко В.І. - начальник відділу з питань ЦЗ, моброботи та військового 

обліку    виконавчого комітету міської ради 

Чалий  Ю.М. 

 

- головний лікар  комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 Лиманської міської ради 

 
 

Розроблено та підготовлено відділом з питань ЦЗ, моброботи  та військового обліку 
 

Начальник відділу                                                                                  В.І.Титаренко 

 
 
Керуючий справами                                                                               Р.О.Малий 

 

 


