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Рівненська обласна рада
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми організації рятування людей на водних об'єктах
Рівненської області на 2013-2017 роки»
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Розпорядження
Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету
Міністрів України від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», та Правил 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 10.04.2017 № 301, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за № 566/30434, та з метою
забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах області здійснюється
своєчасне виконання запланованих заходів.
Прийнята Програма організації рятування людей на водних об’єктах
Рівненської області на 2018 - 2022 роки, яка схвалена розпорядженням голови
облдержадміністрації від 26.09.2017 № 543 та затверджена рішенням обласної
ради від 01.12.2017 № 749.
В рамках Програми реалізується розпорядження голови облдержадміністрації
від 05.10.2009 № 379 «Про проведення сезону безпеки на водних об'єктах
області». Відповідні розпорядження прийняті районними державними
адміністраціями і виконавчими комітетами рад міст обласного значення.
Розроблені плани заходів щодо запобігання нещасних випадків з людьми під
час зимового періоду.
З метою вжиття додаткових заходів щодо запобігання загибелі людей
на водних об'єктах області в літній період 2017 року видано доручення
першого заступника голови облдержадміністрації від 24.03.2017 № 40/01-61/17
головам районних державних адміністрацій, міст обласного значення, відповідно
до якого зобов’язано власників водойм (орендарів), керівників підприємств,
установ та організацій, які використовують водойми для відпочинку громадян,
створити відомчі рятувальні пости, провести перепідготовку плавціврятувальників, забезпечити наявність паспортів на відкриття і функціонування
пляжів.

2

На виконання даного доручення протягом квітня - травня 2017 року
проведені засідання комісій з питань ТЕБ та НС міст і районів області щодо
проведення сезону безпеки на водоймах області в літній період.
Стан готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
області для прийняття відпочиваючих розглянуто на засіданні комісії з питань
ТЕБ та НС Рівненської області 19 травня 2017 року.
Районними державними адміністраціями і виконавчими комітетами рад міст
обласного значення в 2017 році визначено 49 місць масового відпочинку
населення на воді в літній період, з них 18 пляжів.
Рівненською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних
об’єктах в 2017 році заключено 39 договорів на обстеження дна акваторії пляжу,
обстежено та очищено дно акваторії 32 водойм.
Підготовлено 48 плавців-рятувальників для сезонних відомчих рятувальних
постів. В місцях масового відпочинку людей, пляжах, базах відпочинку розміщено
наочну агітацію з правилами поведінки на воді.
В травні 2017 року Головним управлінням Державної служби з
надзвичайних ситуацій спільно з Рівненською обласною комунальною аварійнорятувальною службою на водних об’єктах проведено показове навчання на озері
Басів Кут щодо порятунку потопаючих на воді та методики надання першої
медичної допомоги при виникненні нещасних випадків на водоймах.
Проведені засідання комісій з питань ТЕБ та НС міст і районів області
щодо проведення сезону безпеки на водоймах області в осінньо-зимовий
період.
Проведено страхування водолазів служби на 2017 рік. За результатами
щорічного професійного медичного огляду всіх водолазів служби допущено до
виконання завдань за призначенням.
На кошти виділені відповідно до Програми службою оновлено водолазне
спорядження, а саме: регулятори зимові для апаратів штучного дихання, зимові
костюми, маски, ліхтарі, ехолот, компенсатор плавучості.
В режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій на водних об'єктах
функціонують три мобільні аварійно-рятувальні групи Рівненської обласної
комунальної
аварійно-рятувальної
служби
на
водних
об'єктах
(м. Рівне, с. Хрінники Демидівського району, Біле Озеро Володимирецького
району), які укомплектовані зимовими рятувальними засобами для надання
допомоги потерпілим на льоду.
23 листопада 2017 року Рівненською обласною комунальною аварійнорятувальною службою на водних об’єктах проведено тренування з особовим
складом аварійно-рятувальних груп щодо організації пошуку і рятування
рибалок у зимово-весняний період.
В районні та міські відділи освіти надані методичні матеріали для
проведення профілактичних заходів та роз'яснювальної роботи у навчальних
закладах щодо дотримання правил поведінки на льоду.
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Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій,
управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення облдержадміністрації спільно з РОКАРСВО, райдержадміністраціями,
виконавчими комітетами рад міст обласного значення проводиться необхідна
роз'яснювальна робота з питань безпечного користування водними об’єктами, а
саме: проведено 1550 виступи на радіоканалах, надруковано 67 статей і заміток
в обласній та районній пресі, продемонстровано 75 телерепортажів,
104 матеріали в інтернет виданнях, щодо дотримання правил безпеки на
водоймах.
В 2017 році на водних об’єктах області загинуло 52 особи, з них 4 дітей,
врятовано 83 людини. Основна причина втоплень - купання в невизначених
місцях, порушення правил поведінки на воді, купання в нетверезому стані.
Водолазами служби було здійснено 41 виїзд по проведенню пошуковорятувальних робіт та підняттю тіл загиблих на воді.
Робота з недопущення загибелі людей на водних об’єктах області
продовжується.
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