Додаток _1_
до протоколу №4 комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
від _15 _ квітня _2021_ року

ПЛАН
заходів щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах
м. Южноукраїнська у весняно-літній період 2021 року.
Підприємства, установи та організації, відповідальні за виконання заходів:
- КП СКГ
- комунальне підприємство «Служба комунального господарства»;
- МС ГУ ДСНС
- Южноукраїнський міський сектор Головного управління ДСНС
України у Миколаївській області;
- УНС ВПО
- управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради;
- УО
- управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради;
- Міські курси ЦЗ - міські курси цивільного захисту навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської
області;
- 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС - 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління
ДСНС України у Миколаївській області;
- УЕР
- управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради;
- МВ №3 ГУ НП
- відділення №3 Вознесенського районного управління поліції
Головного управління Національної поліції у Миколаївській області;
- КП
- консультаційний пункт з питань цивільного захисту;
- КНП ЮМБЛ
- комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська
багатопрофільна лікарня»;
- НКП ЮУМЦ ПМСД - комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- ВЗГ, ЗГ та ЗМІ
- відділ звернень громадян, зв’язків з громадськістю та засобами
масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її
виконавчого комітету.
№
з/п
1.

2.

Найменування заходів
Підготовка міського пляжу до роботи в
літній період:
- очищення дна акваторії та території пляжу;
- підсипка розмитих водою місць піском;
- поточний ремонт навісів, кабінок та малих
архітектурних форм спортмістечка пляжу
- Розробка
підготовка
та затвердження
та затвердження
графіків: паспорту
- перевірки місця масового відпочинку
на водних об'єктах міста;
- проведення бесід в навчальних закладах та
трудових колективах міста;
- проведення
тренувань
з
особовим
складом підрозділів 1-ДПРЗ ГУ ДСНС
України в Миколаївській області

Терміни
Відповідальний
виконання
за виконання
до
01.05.2021

КП СКГ

до
01.05.2021

МС ГУ ДСНС,
УНС ВПО,
УО,
Міські курси ЦЗ,

1-й ДПРЗ
ГУ ДСНС

Прим.

№
з/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

Найменування заходів

Терміни
Відповідальний
виконання
за виконання

Перевірка готовності особового складу та
технічних засобів рятувального поста до
надання допомоги постраждалим у літній
період.
Приведення продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових та тютюнових виробів на
територіях місць масового відпочинку
населення на воді, закладів оздоровлення,
пляжів у відповідність до вимог Закону
України
«Про
державне
регулювання
виробництва та обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів» від 19.12.1995.
№481/95-ВР
Контроль за виконанням регуляторного акта
міської ради щодо упорядкування та
обмеження часу продажу пива (крім
безалкогольного)
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових та
тютюнових виробів на територіях місць
масового відпочинку населення на воді,
закладів оздоровлення, пляжів тощо.
Обладнання (поновлення) у КНП ЮМБЛ та
у КП (консультаційних пунктах) спеціальних
куточків, стендів з наочною агітацією щодо
безпеки на воді та надання першої медичної
допомоги при утопленні.
Надання допомоги рятувальному посту в
оформленні міського пляжу інформаційнопопереджувальними знаками, щитами з
матеріалами «Правил поведінки на воді»

до
01.05.2021

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС

до
01.05.2021

УЕР

постійно

УЕР,
МВ №3
ГУ НП

до
15.05.2021

КП,
КНП ЮМБЛ,
НКП ЮУМЦ
ПМСД,
МС ГУ ДСНС
УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС,
КП СКГ

Забезпечити обладнання узбережжя поза
межами міського пляжу попереджувальними
щитами
щодо
заборони
купання
в
небезпечних місцях та контроль за їх
встановленням.
Здійснення постійного контролю за ходом
виконання плану заходів щодо попередження
загибелі людей на водних об’єктах.
Проведення бесід, лекцій, семінарів по
правилах поведінки на воді в трудових
колективах підприємств, установ, організацій
та навчальних закладах міста.

до
15.05.2021

МС ГУ ДСНС,
КП СКГ

Згідно
графіків

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС

Постійно

МС ГУ ДСНС,
УО,
Міські курси ЦЗ

Проведення аудіо-трансляцій та бесід в
трудових колективах щодо дотримання
правил особистої безпеки при перебуванні та
відпочинку на водних об’єктах міста

На протязі
літнього
періоду

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС

до
15.05.2021

Прим.

№
з/п

Найменування заходів

12.

Здійснення
спільно
з
громадським
формуванням патрулювання біля водних
об’єктів, на яких можливе масове скупчення
людей чи заборонено купання та проведення
неорганізованого відвідування.
13. Забезпечення охорони життя людей та
підтримання громадського порядку при
проведенні масових заходів на водних
об’єктах міста у встановлених місцях

Терміни
Відповідальний
виконання
за виконання
Під час
літнього
періоду

14.

Надання інформації керівникам відомств До 25 числа
про випадки загибелі та травмування людей
кожного
на воді, аналізом причин та доведення через
місяця
ЗМІ рекомендацій щодо правил поведінки і
заходів безпеки.
15. Розробка аналітичних довідок щодо загибелі
Щолюдей
на
водних
об’єктах
міської квартально
територіальної громади
16. Висвітлення в засобах масової інформації Постійно
(телебачення, радіо, газети тощо) матеріалів
по виконанню Плану заходів.
17.

Підведення підсумків виконання заходів
щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах міської територіальної громади у
весняно-літній період 2021 року.

Начальник УНС ВПО –
заступник голови Комісії

Листопад
2021 року

МВ №3
ГУ НП,
МС ГУ ДСНС,
громадське
формування
УНС ВПО,
1-й ДПРЗ
ГУ ДСНС,
МС ГУ ДСНС,
МВ №3
ГУ НП,
громадське
формування
МС ГУ ДСНС

МС ГУ ДСНС

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС,
ВЗГ, ЗГ та ЗМІ
УНС ВПО

І.К. Колесников

Прим.

