ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцятої сесії восьмого скликання

25 травня 2022 року

№ 179

Про затвердження Програми організації рятування людей на водних обʼєктах міста
Пирятин у літній період 2022 року

Відповідно статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят девʼятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237
„Про порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної громади“, враховуючи лист комунального підприємства
„Каштан“ від 10.05.2022 № 284, висновки та рекомендації постійних комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму організації рятування людей на водних обʼєктах
міста Пирятин у літній період 2022 року (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
25 травня 2022 року № 179

ПРОГРАМА
ОРГАНІЗАЦІЇ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ МІСТА ПИРЯТИН
У ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2022 РОКУ

м. Пирятин

1. Вступ
Територією міста протікає річка Удай, прибережна захисна смуга якої
межує з лісопарком о.Масальський. За наявності таких умов став традиційним
відпочинок населення міста на згаданому водному об’єкті у літній період.
Всі місця масового відпочинку людей потребують обслуговування і
постійного контролю за виконанням Правил охорони життя людей на воді,
особливо в літній період.
Набутий досвід минулих років доводить необхідність координації робіт із
системного розв'язання проблем безпеки на водних об'єктах. Такий підхід є
можливим лише за умов:
віднесення безпеки населення на водних об'єктах до проблем виключної
важливості для громадян міста;
комплексного підходу до створення умов безпечної поведінки на водних
об'єктах;
зміни ідеології вирішення завдань охорони і збереження життя людей на
воді. Зазначені умови визначають необхідність запровадження у місті
невідкладних заходів шляхом розроблення, затвердження і реалізації
відповідної Програми.
2. Визначення проблеми, на розвʼязання якої спрямована Програм
Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій на водних
об'єктах є:
недостатній рівень та ефективність інформаційно-профілактичної роботи
серед населення з питань запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах;
недотримання громадянами правил поведінки на воді, купання у
нетверезому стані, недогляд за дітьми з боку батьків;
низька оперативність рятувальних підрозділів при реагуванні на нещасні
випадки на воді;
невпорядкованість пляжів і відсутність на більшості з них
попереджувальних та інформаційних знаків, а також сезонних рятувальних
постів.
3. Мета Програми
Метою Програми є збереження життя і здоров’я людей, попередження
нещасних випадків на водних об’єктах міста, створення умов безпечного
користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та громадськості
міста, підвищення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні
ситуації.
4.
Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується шляхом організації роботи сезонного рятувального
поста на водному об’єкті в межах території міста, а також проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо виконання правил поведінки на
водних об’єктах.
Реалізація передбачених заходів передбачає :

підготовку особового складу рятувального поста;
обстеження дна акваторії пляжу;
приведення у належний санітарний стан пляжного господарства.
Одночасно проводиться роз'яснювальна робота серед населення міста
щодо правил поведінки на водних об’єктах і організації роботи рятувального
поста.
В цей період Лубенським міжрайонним управлінням Головного
управління Держепідслужби у Полтавській області ведеться постійне
спостереження за санітарним станом пляжу, комунальним підприємством
„Каштан“ - прибиранням.
Джерелом фінансування Програми є бюджет Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік. Заходи Програми виконується на протязі
2022 року. Ресурсне забезпечення Програми організації рятування людей на
водних об'єктах міста Пирятин в літній період 2022 року складає 114,861 тис.
грн., згідно з розрахунком, що додається.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та збереження здоров’я
населення;
удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів;
визначення, обстеження і облаштування місця масового відпочинку людей на
водному об’єкті в літній період;
розвиток та удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні
ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності
управління шляхом :
забезпечення термінового реагування при виникненні надзвичайних
ситуацій на водному об’єкті;
застосування сучасних засобів рятування на воді і розвиток наявної бази;
підготовка населення і фахівців щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення рятування людей, які
терплять лихо на воді, в тому числі:
організація систематичного інформування населення щодо профілактики
нещасних випадків на водних об’єктах, доведення правил поведінки на воді;
орієнтування населення щодо дій у випадках надзвичайних ситуацій на
водних об’єктах та безпечних місць масового відпочинку;
підготовка та перепідготовка матросів-рятувальників для сезонних
рятувальних постів.
У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне
функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на
водних об'єктах, яке дозволить :
забезпечити функціонування в місті ефективної та дієвої системи
запобігання загибелі людей на острові Масальський та оперативного
реагування на надзвичайні ситуації у разі їх виникнення;
підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед населення
з питань безпеки перебування та користування водними об'єктами;

суттєво знизити кількість нещасних випадків на водних об'єктах серед
населення.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у
літній період 2022 року
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник програми
Співрозробник програми
Відповідальний виконавець програми
Учасник програми

Пирятинська міська рада
розпорядження міського голови від 09.05.2022
№ 70
комунальне підприємство „Каштан“
комунальне підприємство „Каштан“
Сектор питань оборонної та мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами виконкому міської Пирятинської міської
ради, комунальне підприємство „Каштан“
2022 рік
2022 рік

7. Термін реалізації програми
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
бюджет міської територіальної громади
виконанні програми (для комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
83,774
для реалізації програми,
всього, у тому числі:
9.1. коштів бюджету міської територіальної громади
83,774
Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у
літній період 2022 року
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми
2022 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),
у тому числі:
кошти
бюджету
міської
територіальної громади
кошти не бюджетних джерел

20 рік

20 рік

Усього витрат на
виконання програми,
тис. грн.

83,774

83,774

83,774

83,774

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста Пирятин у літній період 2022 року
№ Назва
напряму
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)
1
Заходи по
збереженню
життя і
здоров’я
людей,
попереджен
ня
нещасних
випадків на
воді)

Перелік
програми

заходів

Строк
виконан
ня
заходу

Оплата
праці
(заробітна плата 3
чол., оплата святкових,
відпускних)

червень
–
серпень
2022
року

Єдиний
соціальний
внесок 22%

Навчання за програмою
"Оволодіння навичками
робіт
плавцярятувальника у місцях
масового
відпочинку
населення на водних
об'єктах" з отриманням
посвідчення
Всього:

червень
–
серпень
2022
року
червень
–
серпень
2022
року

Відповідальн
ий
виконавець
заходу
програми

Джерела Орієнтовні
фінансу
обсяги
вання
фінансування
(вартість),
тис.грн, у.т.ч.
Бюджет
міської
територ
іальної
громади

КП
„Каштан“

КП
„Каштан”

Бюджет
міської
територ
іальної
громади
Бюджет
міської
територ
іальної
громади

КП
„Каштан”

Очікувани
й
результат

67,327
Реалізація
цього
заходу
вплине на
безпеку
громадян
міста,
зменшення
нещасних
випадків на
воді

14,812

1,635

83,774

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету_____0218120______________

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Грудень

Вересень
9,774

Листопад

Серпень
24,0

Жовтень

Липень
24,0

Травень

Червень

83,774

26,0

Рішення
30-ї
сесії
Пирятинської
2022 міської ради від
25 травня
2022 року №
179

Квітень

Всього, тис.
грн

Лютий

Правова
підстава
Січень

Рік

Березень

Річний обсяг
фінансування В тому числі по місяцях, тис. грн
Програми

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

