
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.05.04 № 142                                                                м.Ужгород

Про організацію міської
зони відпочинку та заходи щодо
попередження загибелі людей на
водних об’єктах міста

Відповідно  до  Закону  України  «Про  аварійно-рятувальні  служби»,
розпорядження Президента України від 14 липня 2001р.  № 190/2001р.
«Про  невідкладні  заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на  водних
об’єктах»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  6  березня  2002
року  №  264  «Про  затвердження  порядку  обліку  місць  масового
відпочинку  населення  на  водних  об’єктах»,  з  метою  організації
відпочинку  мешканців  міста  в  літній  період  та  попередження  загибелі
людей на водних об’єктах міста, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.  Влаштувати  міську  зону  відпочинку  на  правому  березі  р.Уж  в
межах  від  парку  ім.Горького  до  метеостанції  та  від  транспортного
мосту до ПАДІЮНу.

2.  Затвердити  заходи  по  підготовці  зони  відпочинку  до  літнього
сезону (додаток).

3. Заборонити купання у дериваційному каналі і р.Уж в межах міста,
за  винятком  зони  відпочинку,   визначеної  п.1  цього  рішення,  та
водоймах  по  вул.Загорській,  Чурговича,  в  парку  «Перемоги»  (озеро
біля ЗОШ № 15), в Радванському кар’єрі.

4. Головному управлінню міського господарства (Пилипець М.В.) до
05.06.04 :

-  укласти  угоду  із  Закарпатським  спеціальним  (воєнізованим)
аварійно-рятувальним  загоном  договір  на  проведення  ретельного
обстеження зони масового відпочинку за участю фахівців - водолазів;

-  обладнати  визначені  п.3  об’єкти  попереджувальними  щитами про
заборону купання.

5.  Міському  відділу  УМВС  України  в  Закарпатській  області
(Зелінський  А.Ф.)  забезпечити  патрулювання  з  метою  недопущення
купання в заборонених місцях.

6.  Управлінню  освіти  (Мателешка  О.І.)  організувати  проведення  в
школах  міста  відповідно  до  програми  «Безпека  життєдіяльності
людини»  уроку  з  правил  поведінки  на  воді  та  заборони  купання  в
недозволених місцях.



7.  Відділу  інформаційних  технологій  та  зв’язків  з  громадськістю
(Скубенич  А.І.)  забезпечити  систематичне  інформування  населення
міста  через  засоби  масової  інформації  про  правила  поведінки  та
запобігання нещасних випадків на воді.

8.  Відділу  охорони  здоров’я  (Рошко  І.Г.)  організувати  на
рятувальному  посту  пляжної  зони  відпочинку  чергування  медичного
працівника,  забезпечивши  його  необхідними  засобами  для  надання
потерпілим на воді першої медичної допомоги.

9.  Відповідальність  за  експлуатацію,  санітарне  прибирання  зони
відпочинку  покласти  на  головне  управління  міського  господарства
(Пилипець М.В.).

10.  Відділу  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту
населення  (Чінчевич  С.О.)  організувати  контроль  за  роботою
рятувального  поста,  обладнанням  його  відповідними  рятувальними
засобами.

11.  Міському фінансовому управлінню (Рябець М.М.) фінансування
видатків,  пов’язаних  із  влаштуванням  зони  відпочинку,  провести  за
рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста на 2004 рік.

12.  Рішення  виконкому  від  15.05.03  №  108  вважати  таким,  що
втратило чинність.

13.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови Повхана Й.І.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


