УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08.06.2016

Ужгород

№ 174

Про облаштування місця відпочинку
та заходи щодо попередження загибелі
людей на водних об’єктах міста
На виконання листа Управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Закарпатській області 05.05.2016 № 34/583, відповідно
до статей 30, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи Типові правила охорони життя людей на водних об’єктах України
та гідрологічний режим річки Уж, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Визначити місцем відпочинку мешканців міста територію 1000 кв.м
у межах Ботанічної набережної (поблизу дитячої залізниці) на березі р. Уж.
2. Департаменту міського господарства (Пайда О.В.) забезпечити
обстеження дна річки Уж у визначених межах та комісійно перевірити
готовність місця відпочинку.
3. Заборонити купання, катання на човнах та інших плавзасобах,
використання засобів розваг на воді в межах міста.
4. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) організувати проведення у
літніх оздоровчих таборах при школах міста уроків з правил поведінки на воді
відповідно до програми «Безпека життєдіяльності людини».
5. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.) поінформувати станцію
швидкої медичної допомоги щодо функціонування визначеного місця
відпочинку біля води.
6. Начальнику управління патрульної поліції у містах Ужгороді та
Мукачеві Департаменту патрульної поліції (Марценишин Ю.І.) забезпечити
патрулювання та охорону громадського порядку поряд із визначеним місцем
відпочинку.
7. Покласти відповідальність за утримання місця відпочинку на
департамент міського господарства (Пайда О.В.), своєчасне утримання
вбиральні в межах визначеного місця відпочинку – на КП «Водоканал м.
Ужгорода» (Карташов С.О.)
8. Оприлюднити рішення у засобах масової інформації.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Міський голова

Б. Андріїв

Супровідна записка
Враховуючи складний гідрологічний режим річки Уж, Типові правила
охорони життя людей на водних об’єктах України, пологість прибережних смуг
річки, визначено, що в місті можна організувати відпочинок населення в межах
наб. Ботанічної площею 1000 кв.м.
Даним проектом рішення пропонується:
- заборонити купання, катання на човнах та інших плавзасобах,
використовування усіх засобів розваг на воді в межах міста.
- КП «Водоканал м. Ужгорода» (Карташов С.О.) забезпечити своєчасне
утримання вбиральні в межах визначеного місця відпочинку.
- департаменту міського господарства (Пайда О.В.) забезпечити обстеження
дна річки Уж та спільно з Держсанепідемслужбою провести комісійне
обстеження місця відпочинку.
Також, даним проектом висуваються наступні завдання:
– управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) організувати проведення у літніх
оздоровчих таборах при школах міста уроків з правил поведінки на воді
відповідно до програми «Безпека життєдіяльності людини»
– відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.) поінформувати станцію
швидкої медичної допомоги щодо функціонування визначеного місця
відпочинку біля води
– начальнику управління патрульної поліції у містах Ужгороді та
Мукачеві, департаменту патрульної поліції (Марценишин Ю.І.) забезпечити
патрулювання та охорону громадського порядку поряд із визначеним місцем
відпочинку.

В.о. директора департаменту

О. Пайда

