
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 67

«14» квітня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про визначення місць масового відпочинку населення
на водних об’єктах Лука-Мелешківської територіальної громади

 

З метою задоволення потреб населення і  забезпечення безпеки життя і
здоров’я  в  період  літнього  сезону,  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів  України від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», наказу Міністерства
внутрішніх  справ  України  від  10.04.2017 № 301  «Про затвердження  Правил
охорони  життя  людей  на  водних  об’єктах  України»,  зареєстрованого  у
Міністерстві  юстиції  України 4 травня 2017 року за №566/30434, керуючись
підпунктом  7  пункту  «а»  частини  першої  статті  30  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсця масового вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку населення на водних об'єктах
Лука-Мелешківської територiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахальної громади у 2021 роцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах (додаток 1). додаток 1). 

2.  Встановити  перiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктаход  функцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахонування  мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсць  вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку  з  15.06.2021
року по 31.08.2021 року. 

3. Відділу управління майном та будівництва здiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйснити наступнiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах заходи:
3. l . Органiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахзувати виконання організаційних iсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах практичних заходiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахв щодо

запобiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахгання нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах на 2021 piсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахк на
територiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахї Лука-Мелешківської територіальної громади.

3.2. У вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдповiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдностiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах до Правил охорони життя людей на водних об'єктах
органiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахзувати  проведення  обстеження  дна  aквaтopії та берегової частини наквaквaтopії та берегової частини натopії  та  берегової  частини  на
предмет наявностiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах cтopoннix предметiв, укласти угоду на аварiйно-рятувальнетopoннiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахx предметiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахв, укласти угоду на аварiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйно-рятувальне
обслуговування державними аварiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйно-рятувальними службами;

3.З.  Забезпечити  упорядкування  та  пiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдтримання  в  належному
cтopoннix предметiв, укласти угоду на аварiйно-рятувальнеaквaтopії та берегової частини нанітaквaтopії та берегової частини наpнoмy cтopoннix предметiв, укласти угоду на аварiйно-рятувальнетaквaтopії та берегової частини нані мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсць масового вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку;



3.4.  Органiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахзувати  встановлення  в  мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсцях,  заборонених  для  купання,
щитів з вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдповiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдними написами про заборону;

3.5. Створити безпечнiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах умови вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку людей на водному об'єктiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах;
3.6. Органiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахзувати розмiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахщення в мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах масового вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку населення на

водному об'єктiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахв стендiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахв з матерiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахалами щодо попередження нещасних випадків
на  водiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах,  про  порядок  купання,  прийоми надання  першої  медичної  допомоги
потерпiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахлим, номери телефонiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахв та адресу вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахддiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахлу полiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах, аварiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйно-рятувальної
служби та найближчого медичного закладу;

3.7.  Заборонити  використання  мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсць  масового  вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку  людей  на
водних об'єктах при невиконаннiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах вимог наказу МВС вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахд 10.04.2017 № 301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України».

4. Рекомендувати Вінницькому РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області з
метою  забезпечення  громадського  порядку  організувати  патрулювання  на
територiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахї пляжів загального користування за адресою згідно додатку 1.

5. Рекомендувати головному лікарю КНП ЦПМСД Лука-Мелешківської
сільської  ради  Шереметі  Ю.П.  здiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйснювати монiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахторiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахнг  якостiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах  води aквaтopії та берегової частини наквaквaтopії та берегової частини натopiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах
мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсць масового вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку.

6.  Прес-секретарю сільської  ради розмiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахстити iсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахнформацiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахю про правила
поведiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахнки на водiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах на офiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахйному сайтiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах Лука-Мелешківської сільської ради.

7.  Контроль  за  виконанням  даного  piсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахшення  покласти  на  начальника
Відділу управління майном та будівництва сільської ради Проценка Д.Л..

 
    Сільський голова                                               Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№  67 від 14.04.2021 року

ПЕРЕЛІК
мiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахсць масового вiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахдпочинку населення на водних об'сктах Лука-Мелешківської

територiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктахальної громади у 2021 роцiсця масового вiдпочинку населення на водних об'єктах

№
п/п

Адреса 
(додаток 1). місця відпочинку)

Назва водного об’єкту

1 с. Тютьки База відпочинку «Берізка»

2. с. Хижинці База відпочинку «Кльове місце»

3. с. Лука-Мелешківська Резеденція «Terraквaтopії та берегової частини наMaквaтopії та берегової частини наre»

Секретар сільської ради                                             Оксана ШЕВАНЮК


