
    
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.13       Ужгород               № 154 
 
 
Про облаштування місць відпочинку 
та заходи щодо попередження загибелі  
людей на водних об’єктах міста. 
 
 
 На виконання ст. 5 Закону України «Про аварійно-рятувальні служби», 
розпорядження Президента України від 14.07.2001 року « 190-2001-рп «Про 
невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах»,         
ст.ст. 30, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи 
до уваги Типові правила охорони життя людей на водних об’єктах України 
враховуючи гідрологічний режим річки Уж, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 

1. Визначити місця відпочинку для мешканців міста: 
- біля дитячої залізниці в межах наб. Ботанічної з правого боку берега        

р. Уж – 1000 кв.м.;  
- від транспортного мосту ( наб. Студентська ) до кінця парку "Боздоський" 

– 5000 кв.м.; 
- від пров. Навої до транспортного мосту в межах наб. Київської – 2000 кв.м.  

    2. КП «Водоканал м. Ужгорода» (Омельяненко Ю.В.) влаштувати 
водопостачання та водовідведення місць масового відпочинку мешканців міста 
біля води. 
      3. ПП «Промтехобладнання» (Кордонець В.В.) виконати заходи по  
освітленню  території визначених місць відпочинку біля води.  
 4. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.)  забезпечити 
обстеження дна річки Уж біля визначених місць відпочинку та комісійно 
перевірити готовність місць відпочинку біля води. 
 5. Заборонити купання, катання на човнах та інших плавзасобах, 
використання усіх  засобів розваг на воді в межах міста.  
 6. 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». 



 7. Відділу охорони здоров’я (Брецко М.Ю.) забезпечити контроль за 
місцями відпочинку з метою надання при необхідності першої медичної 
допомоги. 
 8. Начальнику Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській 
області (Калитич Є.М.) забезпечити патрулювання та охорону громадського 
порядку в місцях відпочинку населення біля води. 
 9. Відповідальність за експлуатацію та прибирання місць відпочинку 
покласти на департамент міського господарства. 
 10. Рішення підлягає опублікуванню в засобах масової інформації. 
 11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  
 
 
 
Міський голова          В. Погорелов 


