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Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: (за окремим списком)
І.
Про стан навчання керівного складу та фахівців, діяльність, яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
(Бердник Ю.О., Кобко А.І.)
На виконання вимог п.11 ч.І ст. 20 Кодексу цивільного захисту України до
завдань і обов’язків суб’єктів господарювання
у сфері цивільного захисту
належить проведення об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Підготовка та навчання органів управління та сил цивільного захисту
Черкаського району у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Черкаської області проводилась у відповідності до
законодавства на виконання розпорядження Черкаської обласної .державної
адміністрації від 22.12.2020 року № 799 „Про комплектування Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської
області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2021 рік“ .
Так, у 2021 році на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Черкаської області, як і було заплановано, пройшли
навчання 175 осіб, з них 26 осіб за держзамовленням та 149 за угодами.
Практична підготовка осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням цивільного захисту на підприємствах,
установах та організаціях на території Черкаського району у 2021 році,
проводиться у відповідності до затвердженого Плану-графіку. Так, у 2021 році
було проведено 103 спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань
цивільного захисту, із них:
Спеціальних об’єктових навчань — 25;
Спеціальних об’єктових тренувань — 78;
Тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту — 32;
. Протипожежних тренувань — 399;
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Протиаварійних тренувань — 45,
до проведення яких було залучено більше 20 тисяч осіб.
Керівники інших підприємств установ та організацій в своїй повсякденній
діяльності не звертають увагу або взагалі не розуміють необхідність підготовки
фахівців, керівного складу та персоналу підприємств, організацій та установ до
дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації різного
характеру, особливо в теперішній час.
Керівники підприємств, установ, організацій не залежно від форми власноеті
своєчасно або взагалі не планують та не надають на погодження графіки,
проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань, що в свою чергу не дає
можливість здійснити розробку план - графіку проведення практичної підготовки
осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням цивільного захисту на підприємствах, установах та організаціях, на
наступний рік.
На основі вищевикладеного та на виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 26.06.2013 № 443 “Порядок підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, та з метою
забезпечення виконання Плану комплектування Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області слухачами з
функціонального навчання у сфері цивільного захисту, комісія вирішила:
1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
розглянути дане питання на засіданнях місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
забезпечити направлення на навчання в Навчально-методичций центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області осіб відповідно
до ст. 91 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету М іністрів
України від 23.10.2013 № 819 “Про затвердження Порядку проведення.навчання
керівного
складу
та
фахівців,
діяльність
яких
пов’язана
з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту” .
Термін - впродовж року, відповідно
до плану
2. Органам місцевого самоврядування спільно з керівниками підприємств,
установ та організацій району незалежно від форми власності:
провести роботу щодо планування та своєчасного погодження графіків
проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань осіб керівного складу і
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням цивільного
захисту на підприємствах, установах та організаціях, на наступний рік;
надавати своєчасно, після проведення спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного захисту,
звітні матеріали до Черкаського
районного управління Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Черкаській області та відділу ■цивільного захисту
Черкаської районної державної адміністрації.
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3.
Контроль за виконанням рішення покласти на Черкаське районне
управління ГУ ДСНС України у Черкаській області та відділ цивільного захисту
Черкаської райдержадміністрації.

II. Про запобігання загибелі людей та стан місць масового відпочинку
на водних об’єктах Черкаського району
(Кобко А.І.)

»

З початку року, на водоймах району загинуло 22 особи.
Такий стан речей обумовлений тим, що Черкаський район має на своїй
території велику кількість ставків та річок, що сприяє утворенню великої кількості
місць масового відпочинку та любительського рибальства.
Так, в Черкаському районі 25.01.2021р. в акваторії р. Дніпро (район причалу
№ 1) провалився під лід чоловік, 1944 р.н.
11.02.2021 в м. Черкаси, вул. Гагаріна, 9, на р. Дніпро провалився під лід та
втонув чоловік.
16.03.2021 в Черкаському районі, біля с. Лозівок, в річці Вільшанці виявлено
тіло невстановленої особи чоловічої статі (віком близько 50-60 років).
19.03.2021 на р. Дніпро в с. Лозівок Черкаського району (ймовірно
провалився під лід). Особи, що зникла безвісті, не виявлено.
02.04.2021 в Черкаському районі, с Єлизаветівка, в річці Дніпро (біля
насосної станції), на відстані від берега близько 1 м під час відпочинку впав з
берега у воду та втонув чоловік, 1952 р.н.
18.04.2021 в Черкаському районі, с. Червона Слобода, в штучній водоймі
(копанка) на відстані близько 3 метрів від берегу було виявлено тіло місцевого
ж и тел я,, 1973 р.н.
24.05.2021 в м. Сміла, місцевим населенням виявлено в озері „Графське“ та
піднято на берег тіло жінки, 1948 р.н.
27.05.2021 в Черкаському районі, с. Червона Слобода, вул. Берегова, в річці
Дніпро на відстані близько 2 метрів від берега виявлено тіло чоловіка, 1993 р.н.
24.06.2021 в м. Черкаси, біля дамби через р. Дніпро під час купання зникла
жінка 1990 р.н. труп потерпілої було виявлено на відстані 20 метрів від берега та
піднято на берег.
30.06.2021 в м. Черкаси (районі РК “Бочка”), виявлено тіло чоловіка (віком
близько 35-40 років) в річці Дніпро.
02.07.2021 в м. Черкаси, вул. Пацаєва, 1, в акваторії річки Дніпро під час
перебування на воді зник безвісти чоловік, 1978 р.н. тіло загиблого знайдено та
піднято на берег.
11.07.2021 в м. Черкаси, на річці Дніпро (район пляжу „Казбетський“) на
відстані близько ЗО метрів від берега виявлено тіло чоловіка, 1985 р.н.
13.07.2021 в м. Канів, на р. Дніпро під час купання втонув підліток 2006 р.н.
18.07.2021 в Черкаському районі, неподалік с. Сагунівка, на р. Дніпро під час
купання втонув чоловік, 1976 р.н.
21.07.2021 в Черкаському районі, с. Рацеве Чигиринської ТГ (район
риббригади ПП “Ліхачов и Ко”), в акваторії річки Дніпро на відстані близько 3 км.
від'берега під час вилову риби, внаслідок шторму перевернувся риболовецький
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човен, на якому перебувало двоє рибалок. Під час спроби перевернути човен
втонув чоловік 1985 р.н., а інший рибалка 1975 р.н., близько 06:00 самостійно
дістався берега.
27.07.2021 в м. Черкаси на території міського пляжу “Ж ивчик” місцевим
населенням піднято на берег тіло чоловіка 1991 р.н., який втонув під час купання.
02.08.2021 в Черкаському районі, м. Канів, на р. Дніпро та за допомогою
човна доправлено до берега чоловіка. Зі слів врятованого (перебуває в стані
алкогольного сп’яніння), він разом з трьома чоловіками відпочивали на березі/та
після чого вирішили скупатися в р. Дніпро. Працівниками нацполіції виявлено
одного чоловіка за місцем проживання, а місце знаходження інших двох чоловіків
на даний час встановлюється.
04.08.2021 в м. Корсунь-Ш евченківський, в “М артанському ставі” виявлено
тіло чоловіка, 1974 р.н.
06.08.2021 в Черкаському районі, с. Райгород, під час риболовлі в
р. Тясмин втонув чоловік, 1966 р.н.
09.08.2021 в м. Черкаси, на р. Дніпро втонув чоловік 1954 р.н.
13.08.2021, с. Холоднянське Тернівської ТГ, в місцевому ставку виявлено тіло
чоловіка, 1987 р.н.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання
громадянами правил безпечної поведінки, а саме: купання в не обладнаних для
цього місцях та перебування у воді в нетверезому стані.
Невиконання вимог чинного законодавства у сфері забезпечення безпеки
відпочинку населення на водних об’єктах, може призвести до травмування чи
загибелі людей, що є непоправною шкодою для Держави в цілому.
Відповідно до пункту 7 розділу І Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України (далі - Правил), які затверджені Наказом МВС України
від 10 квітня 2017 року № 301 “Про затвердження Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України”, що зареєстрований в М іністерстві юстиції України 04
травня 2017 року № 566/30434,
органи місцевого самоврядування визначають
місця масового відпочинку людей, купання, рибальства, використання водних
об’єктів з виробничою та фізкультурно-оздоровчою метою.
Послуги з проведення обстеження на акваторії та обслуговування об’єктів
відпочинку на воді, згідно з пунктом 7 розділу II Правил, надає водолазний
підрозділ Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного
управління ДСНС України у Черкаській області.
*
Згідно з пунктом 2 підпунктом 1, статті 19 Кодексу цивільного захисту
України до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного
захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території.
Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення,
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.
Черкаським районним управлінням ГУ УДСНС у Черкаській області, для
попередження трагічних випадків на воді, регулярно проводиться відповідна
роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та безпосередньо з
відпочиваючими на водних об’єктах. Також, відповідно до Правил, проводиться

робота по нагляду за утриманням місць масового відпочинку на воді та виявлення
стихійних місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.
Відсутність, належним чином обладнаних, місць масового відпочинку
призводить до загибелі людей.
Аналіз причин загибелі людей на водних об’єктах свідчить, що найбільше
людей загинуло там, де не визначені місця масового відпочинку, що є наслідком
безвідповідального ставлення керівників органів місцевого самоврядування до
виконання вимог законодавства щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах.
На виконання Кодексу # цивільного захисту України, 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 населення на водних об’єктах”, відповідно до Плану заходів щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах Черкаської області, що
затверджений розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від
06.08.2018 № 602, з метою забезпечення захисту життя та здоров’я населення, а
також попередження нещасних випадків на водних об’єктах Черкаського району
комісія вирішила:
1. Рекомендувати міським та сільським головам територіальних громад:
розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій підсумки купального сезону 2021 року, стан
дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах та встановити
дієвий контроль за організацією заходів безпеки людей на воді;
провести міжвідомчий аудит рівня безпеки існуючих місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах да визначити з урахуванням місцевих
особливостей необхідну їй кількість по кожному населеному пункту;
забезпечити належну інфомаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
через засоби масової інформації щодо необхідності дотримання правил безпеки
під час перебування на водних об’єктах.
2. Контроль за виконанням рішення покласти . н а - Ч еркаські районне
ивільного захисту
управлінням ГУ УДСНС у Черкаській області
райдержадміністрацїї.

Г олова райдержадміністрації,
голова комісії

Валерія БАНДУРКО

Секретар комісії

Лариса Ш КОЛАШ ИНА
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