
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__01 грудня 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № ___308/2022-р___ 

 

Про заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних 

об’єктах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади в 

зимовий період 2022-2023 років 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку 

обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301 «Про 

затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», 

розпорядження міського голови від 21 листопада 2022 року № 733/2022-рв 

«Про надання частини чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ», керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах Старокостянтинівської міської територіальної громади в зимовий 

період 2022-2023 років (додаються). 

 

2. Комунальній установі «Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради» (Степан ПОЛУПАН), комунальному 

підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), 19 Державній пожежно-

рятувальній частині 4 Державного пожежно-рятувального загону головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

Хмельницькій області (Віталій ТИМОЩУК), старостам старостинських округів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади забезпечити виконання 

заходів у встановлені терміни. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Олега БОРИКІНА. 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Володимир БОГАЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови                     

01 грудня 2022 року № 308/2022-р 

 

Заходи 

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади в зимовий період 2022-2023 років 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 

Забезпечення системи 

оповіщення та зв’язку 

при виникненні 

надзвичайних ситуацій 

на льоду 

Комунальна установа «Аварійно-

рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської 

ради», 19 Державна пожежно-

рятувальна частина 4 Державного 

пожежно-рятувального загону 

головного управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій області, 

відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, старости 

старостинських округів 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

До 10 грудня 

2022 року 

2 

Облаштування місць 

масового підлідного 

вилову риби засобами 

для надання допомоги 

в разі нещасного 

випадку, встановлення 

інформаційних стендів 

із зазначенням місць, 

небезпечних та 

заборонених для 

вилову риби та виходу 

на лід 

Комунальна установа «Аварійно-

рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської 

ради», 19 Державна пожежно-

рятувальна частина 4 Державного 

пожежно-рятувального загону 

головного управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій області, 

комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостян-

тинівської міської ради, старости 

старостинських округів 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

До 10 грудня 

2022 року 



 

2 

 

1 2 3 4 

3 

Забезпечення заходів 

безпеки у визначених 

місцях скупчення 

рибалок – аматорів 

Комунальна установа «Аварійно-

рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської 

ради», 19 Державна пожежно-

рятувальна частина 4 

Державного пожежно-

рятувального загону головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

в Хмельницькій області, 

старости старостинських округів 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Протягом 

зимового періоду 

4 

Проведення 

роз’яснювальної 

роботи 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, 19 Державна 

пожежно-рятувальна частина 4 

Державного пожежно-

рятувального загону головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

в Хмельницькій області 

Постійно 

5 

Проведення 

навчально-виховних 

заходів у навчальних 

закладах Старо-

костянтинівської 

міської 

територіальної 

громади з вивченням 

правил безпечної 

поведінки на льоду, 

воді 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради  

До 10 квітня 2023 

року 

 

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради               підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 


