
 

 

  

             УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я 

 

 від  14  грудня  2020  року       смт Старий Салтів               № _____ 

 

Про  схвалення  Програми «Запобігання  загибелі людей на водних 
об’єктах, забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та 
охорони життя  людей на  воді на 2021 рік по  КП   «Старосалтівська 

аварійно-рятувальна водолазна служба». 
 

 

          Відповідно до ст. 20 Бюджетного Кодексу України  , керуючись пп.1 п. 
а ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради  
 

ВИРІШИВ:  
 

1. Схвалити Програму «Запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони 
життя  людей на  воді на 2021  рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба» (додається) та рекомендувати 
Старосалтівській селищній раді затвердити її   на наступній сесії . 
2. Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної  ради.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органв ради А.В. 
Бурменка . 

 

Старосалтівський селищний голова                                           Е. П. Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
Додаток  до рішення виконавчого 
комітету Старослтівської селищної 
ради від  14.12.2020 р. № ______ 

 

Програма  
запобігання загибелі людей на водних об’єктах,  

забезпечення вимог безпеки, профілактики травматизму  
та охорони життя людей на воді на 2021 р.  

по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» 

І. Загальні положення 

Програма запобігання гибелі людей на водних об’єктах, забезпечення 
вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя людей на воді 
на 2021 рік  по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» 

(далі - Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту 
України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 
190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 
водних об'єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 
року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку 
населення на водних об'єктах» та Правил охорони життя людей на водних 
об'єктах України, спрямована на реалізацію державної політики України в 
галузі охорони здоров'я, життя населення, використання природного 
середовища і створення безпечних умов життєдіяльності, відпочинку. 

В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль 
державних та недержавних органів усіх рівнів для розв'язання проблеми 
загибелі людей на водних об'єктах територіальної громади. 

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій на водних 
об'єктах є: 

− невиконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 6 
березня      2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку 
місць масового відпочинку населення на водних об'єктах» щодо 
територій, що підлягають постійному обслуговуванню аварійно-

рятувальними службами; 
− рушення правил облаштування місць масового відпочинку на 

воді в літній та зимовий періоди; 
− невпорядкованість пляжів і відсутність на більшості з них 

сезонних рятувальних постів; 
− не в повному обсязі фінансуються і не на всіх зареєстрованих 

місцях, де проводиться масовий відпочинок, рибальство 
створюються сезонні рятувальні пости; 

− відсутність попереджувальних та інформаційних знаків у місцях, 
заборонених для купання, застосування плавзасобів та 
рибальства; 

− недостатнє використання можливостей засобів масової 
інформації щодо інформаційно-пропагандистської роботи з 
питань безпечного користування водними об’єктами. 



Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при 
системному розв'язанні проблем програмними методами. Такий підхід є 
виправданим і можливим лише за умов: 

− комплексного підходу до створення умов для безпечної поведінки на 
водних об'єктах; 

− віднесення безпеки населення на водних об'єктах до проблеми 
виключної важливості для територіальної громади. 

Зазначені умови визначають необхідність запровадження невідкладних 
заходів шляхом розроблення і реалізації відповідної Програми. 

II. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є комплексне розв'язання проблем захисту населення 
від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних 
випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і створення умов 
безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та 
громадськості територіальної громади. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні 
завдання: 

− удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на 
водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності 
управління;  

− запобігання загибелі людей на водних об'єктах та захист населення у 
надзвичайних ситуаціях на водних об'єктах; 

− підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування 
на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, пошуку та рятування 
потерпілих на воді людей. 

Запобігання загибелі людей на водних об'єктах та захист населення на 
воді передбачають: 

− своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних 
випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; 

− удосконалення системи взаємодії органів місцевого самоврядування з 
керівниками підприємств, установ та організацій, які використовують 
водні об'єкти з виробничою метою або для відпочинку населення, з 
пошуково-рятувальними службами; 

− обстеження і облаштування місць для масового відпочинку на водних 
об'єктах, купання та любительського вилову риби в літній та зимовий 
періоди; 

− удосконалення організації безпечного використання водних об'єктів 
органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, 
установ та організацій, що ведуть господарську діяльність з їх 
використанням. 

Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на 
водних об'єктах, їх матеріально-технічне оснащення та підвищення 
ефективності управління вимагають: 

− удосконалення методів проведення рятувальних робіт під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; 



− поліпшення форм та методів оцінки обстановки, оперативності та 
управління під час проведення рятувальних робіт; 

− створення мережі рятувальних постів у місцях масового відпочинку 
населення на водних об'єктах, пляжах, масового підлідного вилову 
риби та проведення спортивних заходів. 

Підготовка населення і фахівців щодо запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації на водних об'єктах, проведення пошуку та рятування 
потерпілих на воді людей визначають необхідність: 

− організації систематичного інформування населення щодо 
профілактики нещасних випадків на водних об'єктах, зокрема 
роз'яснення правил поведінки на воді, надання першої медичної 
допомоги потерпілим; 

− визначення безпечних місць масового відпочинку; 
− розробки та випуску плакатів, інструкцій та наочних посібників щодо 

запобігання нещасних випадків на воді у зимовий та літній періоди. 
        

III. Основні напрями виконання Програми 

Виконання Програми планується здійснити практичною реалізацією 
організаційних, правових та матеріально-технічних засад, у тому числі: 

− визначення та облаштування місць масового відпочинку населення на 
воді, купання, спортивного і любительського вилову риби, закріплення 
за юридичними особами; 

− здійснення комплексної оцінки стану місць відпочинку населення на 
воді, наявності та готовності до дій аварійно-рятувальних мобільних 
груп, сезонних рятувальних постів у місцях масового відпочинку на 
воді та місцях спортивного і любительського вилову риби; 

− ідентифікація і оцінка водних об'єктів, у тому числі паспортизація 
потенційно небезпечних водних об'єктів та гідроспоруд; 

− створення мережі сезонних рятувальних постів; 
− розроблення і реалізація заходів щодо запобігання надзвичайних 

ситуацій та загибелі людей на водних об'єктах; 
− проведення роз'яснювально-профілактичної роботи серед населення, в 

першу чергу серед дітей та підлітків. 
Передбачається удосконалення функціонування сил і засобів 

запобігання, реагування та проведення рятувальних робіт у випадках 
надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, у тому числі: 

− розширення мережі сезонних рятувальних постів на водних об'єктах, 
які використовуються з виробничою або спортивною метою для 
відпочинку або аматорського риболовства в літній і зимовий періоди; 

− подальше впровадження комплексу заходів, спрямованих на 
зменшення кількості нещасних випадків на водних об'єктах; 

− здійснення інформаційних заходів щодо запобігання загибелі людей на 
воді, кризі, які включають використання засобів масової інформації, 
попереджувальної наочної агітації (щитів, плакатів), у тому числі в 
небезпечних для відпочинку на воді місцях; 



− застосування юридичних прав та штрафних санкцій до керівників, які 
порушують законодавство з питань запобігання надзвичайним 
ситуаціям та загибелі людей на водних об'єктах; 

− запровадження комплексної системи підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях та профілактики нещасних випадків на водних 
об'єктах; 

− узгодження взаємодії закладів охорони здоров'я району та підрозділів 
аварійно-рятувальної служби з надання медичної допомоги потерпілим 
на водоймах; 

IV. Механізм забезпечення виконання Програми.  
Організаційне забезпечення 

Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності органів 
місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ та організацій 
незалежно від підпорядкування та форми власності щодо виконання 
Програми, а також коригування передбачених нею заходів відповідно до 
наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей.  

Організація виконання Програми здійснюється органами місцевого 
самоврядування, керівниками установ, організацій і підприємств-

користувачів водних об’єктів. 
Проблеми, пов'язані із загибеллю людей на водних об'єктах, 

потребують невідкладного розв'язання як на державному, так і на місцевому 
рівнях. Для цього необхідно передбачити такі першочергові заходи: 

− визначення та обладнання місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах; 

− проведення паспортизації місць масового відпочинку до початку 
купального сезону; 

− перевірка дна водойм, якості води, ґрунту в рекреаційних зонах перед 
відкриттям купального сезону, постійний санітарно-епідеміологічний 
контроль упродовж купального сезону; 

− виділення земельних ділянок у місцях масового відпочинку населення 
для розміщення сезонних рятувальних постів; 

− проведення патрулювання місць масового відпочинку населення на 
водоймах з метою підтримання громадського порядку і попередження 
надзвичайних ситуацій. 

V. Джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 
законодавства за рахунок коштів: 

− бюджету селищної ради; 
− зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності 

та громадських організацій і окремих громадян; 
− інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VI. Очікувані результати від реалізації Програми 

У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне 
функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
на водних об'єктах, яке дозволить: 



− підвищити ефективність заходів щодо попередження нещасних 
випадків та надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; 

− підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед 
населення з питань безпечного використання водних об'єктів, 
роз'яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної 
допомоги; 

− зменшити кількість нещасних випадків на водних об'єктах. 
                                                               Додаток 1 

до Програми  
ЗАХОДИ 

щодо реалізації  Програми запобігання гибелі людей на водних об’єктах, забезпечення вимог безпеки, 
профілактики травматизму та охорони життя людей на воді на 2021 р.  

по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» 

 № 

п/п 
Заходи 

Відповідальні 
за виконання 

Термін 

виконання 

1 

Визначення місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах, купання та 

аматорського вилову риби, закріплення їх за 
юридичними особами та реєстрація 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 

2 
Облаштування місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах, пляжах, прокатних човнах, 
станціях та місцях підлідного лову риби 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 

3 
Організація сезонних рятувальних постів на пляжах, 
у місцях масового відпочинку населення та підлідної 

рибалки 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2020 року1 

4 

Паспортизація місць масового відпочинку на водних 
об'єктах, пляжах та отримання дозволу для їх 

відкриття за заявками органів місцевого 
самоврядування, керівників оздоровчих закладів 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 

5 

Реалізація запобіжних заходів щодо 
недопущення купання у водоймищах, які не 

мають обладнаних пляжів, сезонних 
рятувальних постів і не визначених місцями 

масового відпочинку 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 

6 

Проведення комплексу заходів щодо 
дотримання правил безпеки під час 

проведення фізкультурних, спортивних та 

інших святково-розважальних заходів на 
воді 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 

7 

Забезпечення плакатами, буклетами та 
текстами щодо запобігання загибелі та 
травматизму людей на воді в літній та 

зимовий періоди, інші заходи з 
інформування населення 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2020 року 



8 

Проведення комплексу заходів щодо 
безпеки людей в місцях масового 

відпочинку на водних об'єктах під час 
купання та любительського рибальства 

КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба», члени виконавчого 

комітету селищної ради, депутати 
Старосалтівської селищної ради 

Протягом 
2021 року 



 
                                                                                ОБСЯГИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  

 із запобігання загибелі людей на водних об’єктах, забезпечення вимог безпеки, профілактики травматизму таохорони 

життя людей на воді на  2021 р. по  КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» 

Здійснювати заходи із забезпечення 
охорони праці, покращення умов 
праці,попередження виробничого 
травматизму,створення належних 
соціально-побутових умов праці, в тому 
числі: 

Оплата комунальних 
послуг:електропостачання 

12,0  12,0 

Послуги зв’язку 4,2  4,2 

дрова 10,0  10,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання та утилізація сміття 2,5  2,5 

 Укріплення берегової лінії так  спуску  до  
води 

 -  

 Поточний  ремонт будівлі, ремонт  даху.  -  

Придбати протипожежні 
засоби,спецодяг 

Вогнегасники,пожежні рукава  -  

 Спецодяг  -  

 Перевірка електропроводки. 6,0 - 6,0 

 

       Найменування    заходів 

 

    Напрямок витрат 

Загальна 
потреба,тис.
грн. 

2021 рік  

Місц.бюджет Власні            
кошти 

1 2 3 4 5 

Активізувати роботу аварійно-

рятувальної водолазної служби та 
забезпечити цілодобове чергування її 
працівників з метою своєчасного 
надання необхідної допомоги 
потерпілим на воді 

Заробітна  плата 

 

664,4 257,0 

 

507,4 

 

Нарахування на заробітну  плату 157,4 34,5 122,9 

 

В с ь о г о:  821,8 191,5 630,3 

Забезпечити водолазним спорядженням Водолазні костюми,зимовий водолазний 
одяг 

41,0  

     

41,0 



 Перезарядка вогнегасників  -  

Здійснити навчання та атестацію 
водолазів та матросів-рятувальників 

Навчання та атестація  -  

Проводити технічний огляд плавзасобів реєстрація  -  

техогляд  -  

Інші витрати Земельний податок  -  

Виплата  пенсій і допомоги 8,5 8,5 - 

Мед.огляд працівників та придбання  
медикаментів. 

   

Всього за програмою: 906,0 300,0 706,0 

 

 Начальник                                                                                         Ю.В.Маринін 

 

 

 

 

 

 


