
 

    

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                              

          розпорядження міського голови                                            

          від 20.12.2021 №328-р 

 

 

 

План 

заходів щодо запобігання травмування та загибелі людей у  

місцях масового відпочинку на території Надвірнянської міської  

територіальної громади у зимовий період 2021-2022 років 

 

№ 

п/п 
Заплановані заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. 

Довести вимоги чинного законодавства 

України з питань дотримання правил 

техніки безпеки під час зимового 

відпочинку до керівників та власників 

об’єктів, старостів старостинських округів, 

вжити вичерпних заходів щодо 

недопущення травмування і загибелі людей 

Сектор з питань 

цивільного захисту та 

взаємодії з 
правоохоронними 

органами міської ради 

(далі – сектор ЦЗ та ПО) 

до 

30.12.2021  

2. 

Визначити та позначити на місцевості 
найбільш небезпечні місця рибальства та 

масового відпочинку населення на водних 

об’єктах, закріпити їх за підприємствами, 

організаціями і установами та встановити 

інформаційні стенди із зазначенням місць, 

заборонених для вилову риби та виходу на 

лід 

Сектор ЦЗ та ПО, 

старости 

старостинських округів, 

власники водних 

об’єктів  

до 

30.12.2021 

 

3. 

Визначити відповідальних за підготовку 

приміщень, забезпечення пожежної безпеки 

під час проведення культурно-масових 

заходів 

Керівники та власники 

об’єктів, організатори 

культурно-масових 

заходів 

до 

30.12.2021 

 4. 

Забезпечити в місцях проведення масових 

заходів нормативну кількість первинних 

засобів пожежогасіння, справність засобів 

зв’язку та систем протипожежного захисту 

Керівники та власники 

об’єктів, організатори 

культурно-масових 

заходів 

до 

30.12.2021 

 

5. 

Звільнити від сторонніх предметів та 

обладнання аварійні виходи і шляхи 

евакуації з приміщень  

Керівники та власники 

об’єктів 

до 

початку 

святкування 

6. 

Провести практичні тренування з 
персоналом щодо забезпечення безпечної 
та швидкої евакуації людей 

Керівники та власники 

об’єктів 

до 

початку 

святкування 

7. 

Організувати роз’яснювальну роботу серед 

громадян похилого віку, одиноких та 

інвалідів, які проживають самотньо, щодо 

дотримання вимог пожежної безпеки та 

правил експлуатації газових і електричних 

приладів 

Офіс соціальних послуг, 
старости 

старостинських округів 

Впродовж 

зимового 

періоду 



№ 

п/п 
Заплановані заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

8. 

Через засоби масової інформації: 
 організувати роз’яснювальну роботу щодо 

дотримання правил поведінки на льоду і у 

гірській місцевості та необхідності 
вивчення методики надання домедичної 
допомоги потерпілим; 

 інформувати обстановку про стан 

льодоставу на водних об’єктах і 
сніголавинну обстановку у гірській 

місцевості та про всі випадки порушень 

правил поведінки, що призвели до загибелі 
людей 

Відділ технічного та 

інформаційного 

забезпечення міської 
ради, РУ ГУ ДСНС 

України в області  

Впродовж 

зимового 

періоду 

9. 

Провести в навчальних та дошкільних 

закладах заняття щодо вивчення правил 

поведінки на льоду 

Управління освіти 

міської ради 

Впродовж 

зимового 

періоду 

10. 

Уточнити плани взаємодії з ліквідації 
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах 

та у гірській місцевості в зимовий період, у 

тому числі з медичними закладами щодо 

надання допомоги потерпілим при 

переохолодженні 

Сектор ЦЗ та ПО 
до 

30.12.2021 

11. 

Привести в належний стан засоби 

пожежогасіння в місцях масового 

відпочинку населення 

Керівники та власники 

об’єктів, розважальних 

закладів 

до 

30.12.2021 

 

 

 

 

Завідувач сектору з питань  

цивільного захисту та взаємодії з  
правоохоронними органами                                                                       Андрій ЛЕВИЦЬКИЙ 

 

 

 

 


