
 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 27 січня 2022 року         №9 

смт Кушугум  

 

Про затвердження плану заходів щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах в зимовий період на 

території Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

 

Згідно з п. 2,6, ч. 1 ст. З В, ст. 40, ч, 1, 2 ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, на 

виконання вимог розпорядження Президента України від 14.07.2001 р. № 

190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002р. № 264 «Про 

затвердження порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах», наказу МВС України від 10.04.2017 р. №301 «Про затвердження 

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

Міністерстві юстиції України 04.05.2017 р. за № 566/30434, з метою запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період років  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

В И Р І Ш И В :  

 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах в зимовий період років на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, що додається. 

 

2. Відповідальним особам забезпечити виконання плану заходів. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олександра ХАРЧЕНКО. 

 

 

 

Селищний голова    Володимир СОСУНОВСЬКИЙ 



Затверджено: 

Рішенням виконавчого комітету № 9 

від 27.01.2022 року 

ПЛАН  

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

на території Кушугумської селищної ради  

Запорізького району Запорізької області  

 

1. Через офіційний веб - сайт Кушугумської селищної ради забезпечити 

доведення до населення громади Правила охорони життя людей на водних 

об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272 та зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 01.02.2002 № 95/6383 (зі змінами). 

Січень 2022 р.  Фахівець забезпечення взаємодії із масової 

інформації та зв’язків з громадськістю  

 

2. Організувати постійну взаємодію з Запорізькою обласною 

організацією Українського товариства мисливців і рибалок, управлінням 

Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області, управлінням 

ДСНС України в області, Головним управлінням Національної поліції України в 

Запорізькій області у сфері запобігання загибелі людей на воді. 

Постійно    Відповідальний з питань цивільного захисту 

 

3. Організувати проведення занять з безпечної поведінки на льоду у 

навчальних закладах громади. 

Січень 2022 р.   Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

 

4. Провести заходи щодо забезпечення безпеки людей на водних 

об’єктах під час святкування Водохрещення. 

19.01.2022 р.   Відповідальний з питань цивільного захисту 

 

5. Організувати і впровадити систематичне інформування мисливців та 

рибалок щодо правил безпеки на воді та льоду. 

Постійно    Відповідальний з питань цивільного захисту 

 

6. Організувати проведения роз'яснювальної роботи серед дітей та їх 

батьків щодо правил поведінки на льоду та методики надання першої медичної 

допомоги потерпілим. 

Протягом зимового  

періоду    Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

 

7. Інформувати населення про льодову ситуацію на водних об'єктах, а 

також усі випадки порушень правил поведінки та трагічні випадки на водних 

об’єктах. 

Протягом зимового  

періоду    Відповідальний з питань цивільного захисту 

Селищний голова    Володимир СОСУНОВСЬКИЙ 


