
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 16.05.12 № 151         м.Ужгород 

 
Про облаштування місць відпочинку, купання  
та заходи щодо попередження загибелі людей на 
водних об’єктах міста 
 
 На виконання ст.5 Закону України від 14 грудня 1999 року “Про аварійно-
рятувальні служби”, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 р. 
№ 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", з метою організації відпочинку мешканців міста в літній період та 
попередження загибелі людей на водних об’єктах міста, виконком міської ради  
ВИРІШИВ : 
 1.Визначити  місця  відпочинку та купання 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 парка "Боздоський"  
– 5000 кв.м.: 

-від транспортного мосту з лівого боку берега р. Уж до кафе "Венеція" – 
3000 кв.м. 
 2.Департаменту міського господарства ( Касперов О.П. ) : 
 -виступити замовником робіт по облаштуванню місць масового 
відпочинку та купання мешканців міста на воді; 
 -оголосити конкурс на розміщення зон відпочинку в Боздоському парку 
на березі р.Уж від підвісного мосту до транспортного мосту(вул.Загорська); 

-до 01.06.2012 року обладнати місця відпочинку та купання згідно з 
Типовими правилами охорони життя людей на водних об"єктах України; 
 -комісійно перевірити готовність місць відпочинку на воді до купального 
сезону. 
 3.Заборонити купання, катання на човнах та інших плавзасобах та 
використовувати усі засоби розваг на воді  у дериваційному каналі, водоймах 
по вул. Загорській, Чурговича, в парку “Перемоги” (озеро біля ЗОШ № 15),  
на Радванському кар’єрі та р. Уж в межах міста, за винятком  місць відпочинку,  
визначених п.1 рішення.  
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 4.Управлінню освіти ( Комарницький М.Н. ) організувати 
проведення у літніх оздоровчих таборах при школах міста уроки з правил 
поведінки на воді відповідно до програми “Безпека життєдіяльності людини”. 

5.Відділу інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю        
( Хаятова А.В. ) інформувати населення міста через засоби масової інформації  
щодо попередження нещасних випадків на водних об’єктах. 
 6.Відділу охорони здоров’я ( Ковач І.І. ) забезпечити контроль за місцями 
відпочинку з метою надання потерпілим на воді першої медичної допомоги. 
 7.Начальнику Ужгородського МУ УМВС України в Закарпатській     
області (Цьока І.С.) забезпечити охорону громадського порядку в місцях 
відпочинку населення на воді. 
 8.Відповідальність за експлуатацію, санітарне прибирання місць 
відпочинку покласти на департамент міського господарства. 
 9.Рішення підлягає опублікуванню в засобах  масової інформації. 

10.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови згідно функціональних обов’язків. 
 
 
 
Міський голова                     В.Погорелов 
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