
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_08 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____107/2021-р_____ 

 

 

Про підготовку місць масового 

відпочинку населення на водних 

об’єктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади до купального 

сезону 2021 року 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня             

2002 року № 264 «Про затвердження порядку обліку місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах», наказу Міністерства надзвичайних ситуацій 

України від 03 грудня 2001 року № 272 «Про затвердження Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах України», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах в період купального сезону 2021 року в Старокостянтинівській 

міський територіальній громаді згідно з додатком. 

 

2. Визначити місцем масового відпочинку населення (пляжу) на водних 

об’єктах Старокостянтинівської міської територіальної громади на період 

купального сезону 2021 року прибережну територію з водним простором 

набережної річки Ікопоть по вул. Замкова, 1/1 в м. Старокостянтинів 

 

3. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК): 

1) провести підготовку та облаштування визначеного місця масового 

відпочинку населення (пляжу) на водних об’єктах м. Старокостянтинів до          

15 травня 2021 року; 

2) розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку 

документацію на функціонування пляжу в період купального сезону 2021 року 

до 18 травня 2021 року. 

 

4. Старостам старостинських округів Старокостянтинівської міської 



 

2 

 

територіальної громади з 02 травня до 22 травня 2021 року здійснити спільно з 

власниками водоймищ (орендарями) підготовку водних об’єктів громади до 

безпечного відпочинку на воді. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 квітня 2021 року № 107/2021-р 

 

 

Заходи  

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах  

Старокостянтинівської міської територіальної громади в період купального 

сезону 2021 року 

 

№  

з/п 
Назва заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 

1 

Вжити вичерпних заходів 

щодо попередження випадків 

загибелі людей на водних 

об’єктах, розгорнути широку 

роз’яснювальну роботу щодо 

доведення до населення 

заходів безпеки під час 

перебування на водних 

об’єктах, особливо з початком 

купального сезону 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій 

області, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради, 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, відділ 

інформаційного 

забезпечення 

виконавчого комітету 

міської ради, старости 

старостинських округів  

У період 

купального 

сезону  

2 

Визначити найбільш 

небезпечні водні об’єкти та 

залучити в установленому 

законодавством порядку 

громадські формування з 

охорони громадського 

порядку до забезпечення 

встановленого режиму 

заборони купання, плавання 

на човнах та рибальства на 

водних об’єктах  

Старости старостинських 

округів, орендарі 

водоймищ  

До 22 травня 

2021 року  



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

3 

Розгорнути мережу сезонних 

рятувальних постів в місцях, 

визначених для купання та 

відпочинку населення 

Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба, орендарі водойм  

До 01 червня 

2021 року 

4 

Відпрацювати порядок 

надання оперативної 

інформації стосовно кожного 

нещасного випадку на водних 

об’єктах за схемою: староста 

старостинського округу – 

оперативний черговий 

Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Хмельницькій області – 

черговий виконавчого 

комітету міської ради 

Старости старостинських 

округів, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій 

області 

Стосовно 

кожного 

нещасного 

випадку 

5 

Організувати за участю 

працівників Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Хмельницькій області, 

Старокостянтинівського 

відділу поліції №1 

Хмельницького районного 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Хмельницькій 

області та власників 

(орендарів) водних об’єктів 

періодичне патрулювання 

стихійних місць масового 

відпочинку людей на воді 

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради  

Постійно 

6 

Проводити профілактичні 

заходи безпечної поведінки і 

надання домедичної  

допомоги при нещасних 

випадках на водоймах у 

навчальних закладах 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Постійно 



 

3 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

7 

Уточнити плани взаємодії з 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій на водних об’єктах, у 

тому числі з медичними 

закладами, щодо можливості 

надання невідкладної 

допомоги потерпілим  

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій 

області 

До 25 травня 

2021 року  

8 

Організувати перевірку 

виконання заходів з 

проведення весняно-літнього 

сезону безпеки на воді. 

Підвести підсумки проведеної 

роботи 

Старокостянтинівський 

районний сектор 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій 

області 

03 вересня 

2021 року 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


