
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

19 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 394/2019–р 

 

 

Про заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах 

у зимовий період 2019-2020 років у 

м. Старокостянтинів 
 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту, Указу Президента України від 

14 липня 2001 року № 190/2001-р «Про невідкладні заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 

06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць 

масового відпочинку населення на водних об’єктах», рішення комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету міської ради від 12 грудня 2019 року № 15, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

в зимовий період 2019-2020 років у м. Старокостянтинів (додаються). 

 

2. Виконавцям зазначених заходів забезпечити їх виконання у встановлені 

терміни. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

19 грудня 2019 року № 394/2019-р 

 

 

Заходи 

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах в зимовий період  

2019-2020 років у м. Старокостянтинів 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 Забезпечити заходи безпеки у 

визначених місцях скупчення 

рибалок-аматорів 

Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба на воді, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій  області 

до 10 квітня 

2020 року 

2 Облаштувати місця масового 

підлідного вилову риби 

засобами для надання 

допомоги у разі нещасного 

випадку, встановити 

інформаційні стенди щодо 

зазначення місць, небезпечних 

та заборонених для вилову 

риби та виходу на лід 

Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба на воді, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій  області 

до 01 січня 

2020 року  

3 Організувати систему 

оповіщення та зв’язку при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій на льоду 

Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба на воді, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій  області, 

відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

до 10 квітня 

2020 року 



 

2 

 

 

1 2 3 4 

4 Проводити навчально-виховні 

заходи у навчальних закладах 

міста з вивченням правил 

безпеки на льоду, воді 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

постійно 

5 Проводити роз’яснювальну 

роботу в засобах масової 

інформації з питань безпеки на 

водних об’єктах, правил 

поведінки на льоду і під час 

підлідного вилову риби, а 

також методики надання 

невідкладної допомоги 

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба на воді, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій  області 

до 10 квітня 

2020 року 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                           Валентина ЯНЗЮК 

 

 


