
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.11.2015       Ужгород               № 380 
 
Про заходи щодо попередження                                                                         
загибелі людей на водних об’єктах                                                                           
міста в зимовий період 
 

На виконання  розпорядження Президента України від 14 липня 2001р.  
№ 190/2001- рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах”,  з метою запобігання та попередження трагічних випадків на 
воді в зимовий період, виконком міської ради ВИРІШИВ : 
  

1.Заборонити : 
          - вихід, пересування та катання по льодовій поверхні на дериваційному 
каналі, р. Уж  у межах міста та водоймах по вул. Загорській, вул. Чурговича, у 
парку "Перемога" (озеро біля ЗОШ № 15), на Радванському кар'єрі; 
            - підлідний вилов риби на ділянці р. Уж , район пішоходного мосту 
"Боздоський" уверх за течією 200 м і униз за течією 300 м. 
  2. Департаменту міського господарства ( Костенчук О.А.) та 
генеральному директору ПАТ " Енергопостачальна компанія 
"Закарпаттяобленерго" (Петров В.В.) до 05.12.15 р. обладнати вказані місця 
щитами про заборону підлідного вилову риби, вихід, пересування та катання на 
льодовій поверхні. 

3. З метою недопущення нещасних випадків Ужгородському МВ  УМВС 
України в Закарпатській області ( Стефанишин Р.І. ) наблизити наряди 
патрульної служби до водних об'єктів. 

4. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.): 
         - організувати проведення у навчальних закладах міста уроків із правил 
поведінки на водних об'єктах в зимовий період, відповідно до програми 
"Безпека життєдіяльності людини";          
         - з метою недопущення виходу учнів до води забезпечити дієвий контроль 
за водними об’єктами, розташованими біля навчальних  закладів міста. 

5. З метою організації зимового відпочинку мешканців міста управлінню 
у справах культури, спорту, сім'ї та молоді ( Бобров Є.В.) спільно з 
департаментом міського господарства ( Костенчук О.А.) вивчити питання та 
організувати   влаштування на території міста  льодових катків (за відповідних 
кліматичних умов). 
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6. Відділу охорони здоров'я ( Решетар В.В.) організовувати надання 
допомоги потерпілим у разі переохолодженні організму та обмороженнях. 

7. Відділу муніціпальної поліції та правопорядку ( Просяник С.Б.) 
забезпечити постійний контроль за виконанням пункту 1 цього рішення. 

8. Начальнику відділу оборонної та мобілізаційної роботи ( Зима І.В.) 
уточнити із Закарпатським обласним центром гідрометеорології порядок 
надання метеорологічної інформації та штормових попереджень про небезпечні 
явища та різкі зміни погодних умов, особливо температурних режимів. 

9. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв"язків з 
громадськістю ( Кравчук В.В.) на офіційному сайті міської ради розмістити, а 
головному редактору газети "Ужгород"  опублікувати в засобах масової 
інформації це рішення та "Основні правила безпеки на льоду"  

10. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова В.Погорелов 
 
 


