ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія сьомого скликання
(перше засідання)

РІШЕННЯ
29 січня 2016 року

№ 33

Про затвердження регіональної Програми заходів з організації
рятування людей на водних об єктах Полтавської області
на 2016 – 2020 роки

Керуючись, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та статтею 33 Закону України „Про аварійно – рятувальні служби ”,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити регіональну Програму заходів з організації рятування
людей на водних обєктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки (Додаток
на 12 аркушах).
2. Визначити головним розпорядником коштів регіональної Програми
заходів з організації рятування людей на водних обєктах Полтавської області
на 2016 – 2020 роки управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту
населення
від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації, відповідальним виконавцем
комунальну установу
«Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.
3. Щорічно на сесії обласної ради головному розпоряднику коштів та
відповідальному виконавцю звітувати про хід виконання
регіональної
Програми заходів з організації рятування людей на водних обєктах
Полтавської області на 2016 – 2020 роки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної
ради
з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення першого засідання
третьої сесії обласної ради сьомого
скликання
від 29 січня 2016 р.
РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
заходів з організації рятування людей на водних об’єктах
Полтавської області на 2016 - 2020 роки
Загальна характеристика Програми
Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних
обєктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена
відповідно до Доручення, даного на щотижневій нараді у голови обласної
державної адміністрації 30 листопада 2015 року.
Розробник Програми – управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Полтавської обласної державної адміністрації, співрозробник Програми –
комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної
ради.
Відповідальний виконавець Програми - комунальна установа «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради.
Визначення проблеми
Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій складають Конституція України, відповідні закони, акти
Президента України і урядові рішення.
Зокрема, стаття 3 Конституції України визначає: “Людина, її життя і
здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю”, тому одним з пріоритетних напрямків
діяльності усіх органів виконавчої влади є попередження загибелі людей на
водних обєктах.
Полтавська область за об’ємом поверхневих вод входить до першої десятки
серед областей України. Водні об’єкти області включають: 145 малих річок
(протяжність по території області 4956 км); Кременчуцьке та
Дніпродзержинське водосховища (р. Дніпро - протяжність берегової лінії по
території області 267 км); 68 малих водосховищ, 1272 ставки та 124 озера.
На їх берегах розташовані населені пункти, які мають місця масового
відпочинку населення на водних об’єктах, санаторії, пансіонати, дитячі
оздоровчі заклади відомств, підприємств, установ та організацій різних форм
власності. Крім того на водоймищах області знаходяться гідротехнічні споруди
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та підводні комунікації. Більшість з них відносяться до обєктів підвищеної
небезпеки, які потребують постійного та кваліфікованого обслуговування.
Всі водні об’єкти є чинниками виникнення надзвичайних ситуацій
незалежно від пори року.
В області для проведення попереджувальної роботи та ліквідації
наслідків нещасних випадків, пов’язаних із загибеллю людей на воді,
проведення пошуково-водолазних робіт, обстеження підводної частини ділянок
водних об’єктів відведених для купання людей функціонують: комунальна
установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради,
комунальна організація Рятувально–водолазна служба Полтавської міської ради,
комунальна установа Кременчуцька Рятувально–водолазна станція І розряду,
Лубенська комунальна Рятувально–водолазна станція ІІІ розряду, Аварійнорятувальна служба Комсомольського центру первинної медико-санітарної
допомоги і Рятувально–водолазна станція Градизької селищної ради
Глобинського району. Слід підкреслити, що кожна з рятувально–водолазних
служб (станцій), згідно зі своїми статутами, діє тільки в межах міста, де вона
розташована. Інша територія області обслуговується силами комунальної
установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради. Його
силами проводяться роз’яснювальна робота серед населення і особливо серед
дітей по правилах поведінки на воді, рятувальні та водолазно-пошукові і
водолазно-технічні роботи, готуються місця масового відпочинку населення
біля водоймищ та надається методична допомога містам та районам області по
попередженню загибелі людей на водних об’єктах.
Аналіз нещасних випадків, які трапляються на водоймах області, показує,
що їх кількість не зменшується. За останні 5 років на водних об’єктах області
загинуло 363 людини, з них 25 дітей. Збільшилась кількість власників малих та
маломірних суден, які безкарно порушують Правила судноплавства. Щорічно на
водоймах області фіксується понад 150 порушень.
В області офіційно зареєстровано 106 місць масового відпочинку
населення на водних об’єктах в тому числі 76 місць загального користування та
30 пляжів дитячих оздоровчих таборів.
Щороку в області збільшується кількість місць масового відпочинку, які в
свою чергу потребують обслуговування і постійного контролю по виконанню
Правил охорони життя людей на воді як в літній період, так і взимку.
Виконання завдань, покладених на комунальну установу «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради, з кожним роком збільшується і
потребує її постійної готовності до виконання завдань згідно з призначенням.
.

Мета Програми
Метою Програми є комплексне розв’язання проблем попередження
нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку
населення на водних об’єктах області, в тому числі любительського і
спортивного рибальства, підвищення рівня оснащення та ефективності роботи
комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної
ради відповідно до призначення.
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Шляхи і засоби реалізації Програми
1. Визначення та організація облаштування місць масового відпочинку
населення на водних об’єктах, призначення відповідальних за їх утримання.
Один раз на рік.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування.
2. Організація обстеження водолазами підводної частини водоймищ,
призначених для купання і очищення їх від сторонніх предметів.
Один раз на рік.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна» служба обласної ради.
3. Доведення до населення правил поведінки на водних об’єктах.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
4. Систематичне висвітлення у засобах масової інформації матеріалів по
роз’ясненню правил поведінки на воді (льоду) та аналітичних даних щодо
загибелі людей на водоймах.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
5. Контроль за організацією проведення заходів щодо поліпшення відпочинку
дітей на воді у дитячих оздоровчих закладах та відпочиваючих на туристичних
базах, в будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
6. Контроль за організацією проведення заходів безпеки під час користування
малими (маломірними) судами і плавзасобами на човнових станціях, пунктах
прокату та стоянках суден.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
7. Контроль за організацією створення сезонних рятувальних постів в місцях
масового відпочинку населення на водних об’єктах.
Один раз на рік.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
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8. Контроль за організацією та проведення підготовки плавців-рятувальників
для сезонних рятувальних постів.
Один раз на рік.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
9. Організація підготовки водолазних фахівців I, II, III класу в спеціалізованих
учбових закладах України.
Щороку.
КУ «Рятувально-водолазна служба» обласної
ради.
10. Організація проведення комплексу заходів щодо безпеки людей в місцях
масового відпочинку під час купання та любительського і спортивного
рибальства.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради,
районними державними адміністраціями.
11. Організація проведення комплексу заходів щодо дотримання правил безпеки
при проведенні фізкультурних, спортивних та інших масових заходів на воді.
При проведені заходів.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради,
управління з питань фізичної культури
і спорту облдержадміністрації.
12. Організація проведення комплексу заходів щодо дотримання правил безпеки
на льоду та користування льодовими переправами.
У зимовий період.
Управління з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради
та районними державними адміністраціями.
13. Організація проведення профілактичних заходів щодо попередження
загибелі людей на воді внаслідок нещасних випадків.
Постійно.
Управління з питань надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації спільно з
районними державними адміністраціями.
14. Забезпечення рятувально-водолазного підрозділу області рятувальним
майном, водолазним спорядженням та плавзасобами.
2016 - 2020 роки.
Управління з питань надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації спільно з КУ
«Рятувально-водолазна служба» обласної ради.
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15. Обладнання та удосконалення навчально-тренувальної комплексу
Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної
ради.
2016 - 2020 роки
КУ «Рятувально-водолазна служба» обласної
ради.
Основні завдання Програми
Для безпечного і організованого відпочинку населення на водних об’єктах
області необхідно вирішити основні завдання:
виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних
ситуацій природного та соціально-політичного характеру;
створення умов забезпечення безпеки життя людей на водних обєктах
Полтавщини;
розвиток і удосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації на
водних обєктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності
управління;
підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації на водних обєктах.
Строки виконання
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016-2020 років.
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається
здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне
функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та соціально-політичного характеру.
Внаслідок цього буде реалізовано державну політику в цій сфері, яка
спрямована на попередження загибелі людей на водних обєктах.
Реалізація запланованого комплексу заходів попередження загибелі людей
на водних обєктах дозволить:
значно зменшити втрати від наслідків надзвичайних ситуацій та зберегти
життя мешканців області;
підвищити оперативність та якість сил реагування на надзвичайні
ситуації, які виникають на водних об’єктах;
поліпшити підготовку та інформування населення щодо виконання
правил поводження на воді;
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покращити рівень професійної підготовки водолазів та рятувальників
служби;
здійснити підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення
комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної
ради;
підвищити рівень організованого відпочинку громадян та покращити стан
місць відпочинку на водних обєктах.
Управління та контроль за ходом виконання Програми
Управління здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації, а контроль - постійна комісія обласної ради з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
будівництва,
транспорту та зв’язку.
.
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ПАСПОРТ
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних
об’єктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ініціатор розроблення програми

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядчого
Доручення, дане на апаратній
документа органу виконавчої влади
нараді у голови обласної
про розроблення програми
державної адміністрації
30 листопада 2015 року.
Розробник Програми
Управління з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації
Співрозробник Програми
Комунальна установа
«Рятувально-водолазна служба»
обласної ради
Відповідальний виконавець Програми Комунальна установа
«Рятувально-водолазна служба»
обласної ради
Термін реалізації Програми
2016 – 2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які
Обласний
беруть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 11896,2 тис. грн.
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:
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Ресурсне забезпечення
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних
об’єктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми
Державний бюджет
Місцевий бюджет
в тому числі:
обласний бюджет
районний бюджет
міський бюджет
Інші джерела
фінансування

Термін виконання програми
Всього,
витрати на
програму

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

11896,2

1777,4

2039,2

2380,6

2555,7

3143,3

Напрями діяльності та заходи
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах
Полтавської області на 2016 - 2020 роки
№
пп
1.

Назва
напрямку
діяльності
2.

1. Створення
умов по
безпечному
відпочинку
людей на
водних
об’єктах
області

Перелік заходів програми
3.

Строк
виконання
заходу
4.

Виконавці
5.

Контроль за визначенням
та організацією
облаштування місць
Управління
масового відпочинку
2016-2020 з питань
населення на водних
надзвичайн
об’єктах.
их ситуацій
та у
Доведення до населення
справах
правил поведінки на
захисту
водних об’єктах області
(друковані пам’ятки,
2016-2020 населення
від
листівки).
наслідків
Висвітлення у засобах
Чорнобильмасової інформації
матеріалів по роз’ясненню 2016-2020 ської
катастрофи
правил поведінки на воді
облдерж(льоду) та аналітичних
адміністраданих щодо загибелі людей
ції
на водоймах. Придбання
цифрової фотокамери
та
.

Джерела
фінансування
6.

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
2016 2017 2018 2019 2020
7.
8.
9.
10.
11.

-

-

-

-

-

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

-

5,0

-

-

-

Очікуваний
результат
12.

Зменшаться
втрати
людей
від
наслідків
надзвичайних
ситуацій
та
підвищиться
рівень
знань
мешканців
області
при

№
пп
1.

Назва
напрямку
діяльності
2.

2. Вдосконалення
технічного
оснащення
для
реагування
на
надзвичайні ситуації
на водних
об’єктах
області

Перелік заходів програми
3.

Контроль за організацією
проведення заходів щодо
поліпшення купання дітей
у дитячих оздоровчих
закладах та відпочиваючих
на пляжах.
Контроль за організацією
проведення заходів
безпеки під час
користування громадянами
плавзасобами на човнових
станціях, пунктах прокату
та стоянках малих суден.
Всього:
Придбання плавзасобів:
- рятувальний човен;
- мотор для рятувального
човна

Строк
виконання
заходу
4.

Виконавці
5.

Джерела
фінансування
6.

комуналь2016-2020 на установа
«Рятувальноводолазна
служба»
обласної
ради
2016-2020

2016-2020

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
2016 2017 2018 2019 2020
7.
8.
9.
10.
11.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

7,0

2,0

2,0

2,0

2018

-

-

150,0

-

-

2016

45,0

-

-

-

-

-

-

-

-

250,0

Комунальна установа
Придбання
автотранспорту:
- автомашина підвищеної
прохідності;

2020

Обласний
бюджет

Очікуваний
результат
12.

поводженні
на
воді

14,5

Підвищи
-ться
рівень
матеріальнотехнічного
забезпеченя

№
пп
1.

Назва
напрямку
діяльності
2.

Перелік заходів програми
3.

Придбання водолазного
спорядження:
- регулятор стислого
повітря;
- гідрокостюми;
- балони для стислого
повітря;
- компенсатор плавучості
Придбання засобів зв’язку:
- телефонна станція;

Строк
виконання
заходу
4.

Виконавці
5.

Джерела
фінансування
6.

«Рятувально2019-2020 водолазна
2016-2017 служба»
обласної
2020
ради
2017
2017

Придбання рятувальних
засоби:
2016-2018
- рятувальні круги, жилети,
мотузка, кінці
2020
«Олександрова»
Всього:
3. Забезпечен- Видатки на утримання
ня
працівників
діяльності
Видатки на матеріальноКомуналь- технічне забезпечення
ної
(предмети, ПММ,
установи
матеріали, інвентар,
«Рятуваль- оргтехніка та інше)

2016-2020
Комуналь2016-2020 на установа
«Рятувально2016-2020 водолазна
Служба»
обласної
ради

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
2016 2017 2018 2019 2020
7.
8.
9.
10.
11.

30,0

40,0

-

20,0
-

10,0
-

-

7,0

-

-

6,0
-

-

40,0

-

-

-

10,0

5,0

5,5

-

3,0

85,0

92,0

155,5

20,0

269,0

1405,4

Обласний
бюджет

270,1

Очікуваний
результат
12.

Комунальної
установи
«Рятувальноводолазна
служба»
обласної
ради

621,5

Забезпечиться
діяльність
304,6 341,8 371,8 388,0
Комунальної
установи
«Ряту1616,4

1858,3

2136,4

2456,1

№
пп
1.

Назва
напрямку
діяльності
2.

новодолазна
служба»
обласної
ради

Перелік заходів програми
3.

Строк
виконання
заходу
4.

Виконавці
5.

Джерела
фінансування
6.

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
2016 2017 2018 2019 2020
7.
8.
9.
10.
11.

Видатки на енергоносії
(електроенергія,
теплопостачання,
водопостачання) та зв'язок

2016-2020

15,4

Всього:
Разом по Програмі:

2016-2020
2016-2020

1690,9

1940,1

2223,1

2533,7

2872,3

11260,2

1777,4

2039,1

2380,5

2555,7

3143,3

11896,2

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

25,5

28,2

вально –
водолазна
служба»
обласної
ради

19,2

Обласний
бюджет

23,0

Очікуваний
результат
12.

В.М. Стеблянко

