
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

від 05.10.2021 № 201 

с. Руська Поляна 

 

Про внесення змін до Програми 

організації рятування людей 

Руськополянської територіальної 

громади на водних об’єктах 

Черкаської області на 2021 рік 

 

 З метою попередження нещасних випадків, пов’язаних з загибеллю 

людей на водних об’єктах області, забезпечення оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації на воді, відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Президента України від 14.07.2001 

№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах», виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити зміни до 

Програми організації рятування людей Руськополянської територіальної 

громади на водних об’єктах Черкаської області на 2021 рік та додатки 1, 2 

викласти в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

 

Сільський голова      Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення виконкому 

від 05.10.2021 № 201 

 
 

ПРОГРАМА 

організації рятування людей Руськополянської територіальної громади на 

водних об’єктах Черкаської області на 2021 рік 

 
1. Загальні положення 

Програма організації рятування людей Руськополянської територіальної 

громади на водних об’єктах Черкаської області на 2021 рік (далі - Програма), 

розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.2012 №5403-VI, розпорядження Президента України від 14.07.2001 

№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 №264 

«Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах», Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 

№301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2017 за 

№566/30434. 

2. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є попередження нещасних випадків на водних об’єктах, 

створення безпечних умов для користування водними об’єктами та організацій 

відпочинку на воді.  

Основними завданнями Програми є: 

1) запобігання загибелі людей на водних об’єктах та захист населення 

у надзвичайних ситуаціях на водних об’єктах;  

2) розвиток та удосконалення сил та засобів реагування на 

надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та ефективне 

управління; 

3) підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, пошуку та рятування 

людей, які потрапляють у надзвичайну ситуацію на воді.  

 

3. Основні напрями та заходи Програми 
 

1. Забезпечення безпечного відпочинку людей біля води. 

2. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації, що трапляються на 

воді. 

3. Інформування населення щодо місць масового відпочинку (в т.ч. із 

залученням засобів масової інформації. 

4. Утримання водолазно-рятувальних підрозділів служби в постійній 

готовності до виконання рятувальних та водолазно-пошукових робіт. 



Заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми. 

 

4. Джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України. 

 
5. Очікувані результати виконання Програми 

У результаті виконання Програми очікується забезпечення повноцінного 

функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на 

водних об’єктах та створення умов для зменшення кількості випадків загибелі 

людей.   
 

7. Контроль за ходом виконанням Програми 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на 

начальника відділу з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного 

захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними 

органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради. 

Виконавці заходів Програми інформують начальника відділу з питань 

правопорядку, безпеки громадян, цивільного захисту, охорони праці, 

запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними органами та оборонно-

мобілізаційної роботи виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

про стан виконання Програми щорічно до 10 січня. Узагальнену інформацію 

про хід та результати виконання Програми начальник відділу з питань 

правопорядку, безпеки громадян, цивільного захисту, охорони праці, 

запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними органами та оборонно-

мобілізаційної роботи виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

подає сільській раді щорічно до 10 лютого. 

Секретар виконавчого комітету                                      Надія ШПАК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

від 05.10.2021 № 201  

 

 

 

Заходи програми організації рятування людей Руськополянської 

територіальної громади на водних об’єктах Черкаської області на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Орієнтовний обсяг 

фінансування, тис. грн. 

2021 рік 

1.  Укладання угод на 

Утримання водолазно-

рятувальних підрозділів 

служби в постійній 

готовності до виконання 

рятувальних та водолазно-

пошукових робіт. 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

13,0 

2. Висвітлення в засобах 

масової інформації динаміки 

виникнення нещасних 

випадків та надзвичайних 

ситуацій на водних об'єктах 

громади та заходів щодо їх 

ліквідації 

Відділ інформаційно-

організаційної роботи 

Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

- 

3. Посилення профілактичної 

роботи з учнями щодо 

запобігання нещасних 

випадків на воді 

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та спорту 

Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

- 

 Всього витрат в рік  13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

Програми організації рятування людей Руськополянської 

територіальної громади на водних об’єктах Черкаської області на 

2021 рік 
 

 

 

1 
Найменування Програми 

Програма організації рятування людей 

Руськополянської територіальної громади 

на водних об’єктах Черкаської області на 

2021 рік 

2 Ініціатор розроблення Програми Начальник відділу з питань правопорядку, 

безпеки громадян, цивільного захисту, 

охорони праці, запобігання корупції, 

зв'язків з правоохоронними органами та 

оборонно-мобілізаційної роботи 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

3 Назва розпорядних документів при 

розробленні Програми 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження 

Президента України від 14.07.2001 

№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи 

щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах»  
 

4 Розробник Програми 

Комунальна водолазно-рятувальна служба 

Черкаської обласної ради та Виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради 

 

5 Виконавець Програми 

Комунальна водолазно-рятувальна служба 

Черкаської обласної ради та Виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради 

6 Термін реалізації Програми 2021 рік  

7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Кошти місцевого бюджету 

8 Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми на 2021 рік. 13,0 тис. грн. 

* Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 

змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну 

дії Програми. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                      Надія ШПАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


