УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11 травня

2019 року

м. Чернігів

№ 62-р

Про підготовку та відкриття
купального сезону 2019 року
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою якісної підготовки міського пляжу «Золотий берег» до
щорічного купального сезону та забезпечення безпеки відпочиваючих у місцях
відпочинку людей біля води:
1. Створити комісію для контролю за підготовкою міського пляжу «Золотий
берег» та інших місць відпочинку людей біля води до купального сезону 2019
року у складі:
Куц
Ярослав Валентинович

- начальник управління житлово-комунального
господарства міської ради, голова комісії;

Годун
- начальник відділу з питань надзвичайних
Григорій Володимирович
ситуацій та цивільного захисту населення
міської ради, заступник голови комісії;
Волков Андрій
Володимирович

- начальник Чернігівського міського відділу
управління ДСНС України у Чернігівській
області;

Гоголь Микола
Олександрович

- директор
комунального
підприємства
«Паркування та ринок» міської ради;

Рудик Василь
Михайлович

- начальник Чернігівської
рятувальної станції;

Самойлова Ірина
Панасівна

- головний спеціаліст відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Чернігівського міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в
Чернігівській області;

міської

водолазно-

Хрустицький
Віталій Анатолійович

- начальник
комунального
підприємства
«Муніципальна варта» міської ради;

2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.)
визначити розмір ділянок акваторій дна міського пляжу «Золотий берег» та
водоймищ біля місць відпочинку людей біля води в м. Чернігові та організувати
їх перевірку.
3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
міської ради (Годун Г. В.):
3.1. Забезпечити контроль за функціонуванням сезонних рятувальних постів:
- річка Десна – міський пляж «Золотий берег» (режим роботи: 10.00 – 19.00);
- гідрокар’єр – район Лісковиця (вул. Варзара) (режим роботи: 10.00 – 19.00);
- річка Стрижень – район Ялівщина (вул. Героїв Чорнобиля) (режим роботи:
10.00 – 19.00);
3.2. Проводити заходи по інформуванню населення щодо правил поведінки
на водних об’єктах;
3.3. Здійснити перевірку готовності міської водолазно-рятувальної станції до
роботи у весняно-літній період.
4. Чернігівській міській водолазно-рятувальній станції (Рудик В. М.):
4.1. На виконання Наказу МВС від 10.04.2017 №301 «Про затвердження
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» провести підготовку
водолазно-рятувальної станції у повному обсязі до роботи у весняно-літній період
2019 року;
4.2. Здійснити перевірку та очищення дна акваторії міського пляжу
«Золотий берег» до відкриття купального сезону 2019 року;
4.3. Виставити сезонний рятувальний пост на міському пляжі «Золотий
берег».
5. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» міської ради
(Хрустицький В. А.) спільно із Чернігівським міським відділом поліції
(Реберг В. К.) забезпечити дотримання громадського порядку у місцях
відпочинку людей біля води, в тому числі на території міського пляжу «Золотий
берег».
6. Чернігівському міському відділу управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області (Волков А. В.) проводити
інформаційно-пропагандистську роботу з питань дотримання безпеки на воді.
7. Комунальному підприємству «Паркування та ринок» міської ради
(Гоголь М. О.):
7.1. За участю управлінь, відділів, комунальних підприємств Чернігівської
міської ради, Чернігівського міського управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернігівській області здійснити весь комплекс заходів
відповідно до вимог Наказу Міністерства внутрішніх справ України від
10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України» по підготовці міського пляжу «Золотий берег» до
функціонування в купальний сезон 2019 року;
7.2. Оформити Паспорт на відкриття та функціонування міського пляжу
«Золотий берег» і здійснити його відкриття.

8. Деснянській районній у м. Чернігові раді (Грецький В. М.) та
Новозаводській районній у м. Чернігові раді (Кузнецова-Молодчая Т. С.)
забезпечити прибирання місць відпочинку людей на водних об’єктах (гідрокар’єр
– район Лісковиця (вул. Варзара); річка Стрижень – район ландшафтного парку
Ялівщина (вул. Героїв Чорнобиля) від сміття протягом весняно-літнього сезону.
9. Прес-службі міської ради (Подорван А. Ф.) через міські засоби масової
інформації інформувати населення про організацію відпочинку на водних
об’єктах міста, доводити заходи безпеки та поради щодо поведінки на воді.
10. Встановити режим роботи міського пляжу «Золотий берег» з моменту
його відкриття з 10-00 до 19-00 щоденно.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
міського голови Черненка А. В.
Міський голова

В. АТРОШЕНКО

