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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Рівненська обласна рада
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Інформація
про хід виконання рішення обласної ради від 01.12.2017 № 749 

«Про Програму організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської
області на 2018-2022 роки»

Відповідно до 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», та Правил охорони життя людей на 
водних об’єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 
№301, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.05. 2017 за № 566/30434, 
та з метою забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах області 
здійснюється своєчасне виконання запланованих заходів.

В регіоні діє Програма організації рятування людей на водних об’єктах 
Рівненської області на 2018 -  2022 роки, яка схвалена розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 26.09.2017 № 543 та затверджена рішенням обласної ради 
від 01.12.2017 №749.

В межах Програми реалізується розпорядження голови облдержадміністрації 
від 05.10.2009 № 379 «Про проведення сезону безпеки на водних об'єктах області». 
Відповідні розпорядження прийняті районними державними адміністраціями 
і виконавчими комітетами рад міст обласного значення.

З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах області в літній 
період 2020 року видано доручення заступника голови облдержадміністрації 
від 05.03.2020 № 50/01-61/20 головам районних державних адміністрацій, міст 
обласного значення, згідно з яким зобов’язано власників водойм, керівників 
підприємств, установ та організацій, які використовують водойми для відпочинку 
громадян, створити відомчі рятувальні пости, обстежити й очистити від сторонніх 
предметів дно акваторії пляжів. Забезпечити наявність відповідних документів на 
відкриття і функціонування пляжів.

На виконання доручення проведені засідання комісій з питань ТЕБ та НС 
міст і районів с^ласті щодо проведення сезону безпеки на водоймах області в
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Відповідно до наданої інформації районними державними адміністраціями і 
виконавчими комітетами рад міст обласного значення в літній період 2020 року 
визначено 18 пляжів, які обладнані рятувальними постами.

Рівненською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних 
об’єктах (далі -  РОКАРСВО) в 2020 році укладено 15 договорів на обстеження 
дна акваторії пляжів, обстежено та очищено дно акваторії
15 водойм.

Підготовлено 36 плавців-рятувальників для сезонних відомчих рятувальних 
постів. В місцях масового відпочинку людей, пляжах, базах відпочинку
розміщено наочну агітацію з правилами поведінки на воді.

Силами і засобами РОКАРСВО забезпечено функціонування трьох 
аварійно-рятувальних груп (м. Рівне, с. Хрінники Демидівського району, 
Біле озеро Володимирецького району) в режимі постійної готовності до 
виконання дій за призначенням. Аварійно-рятувальні групи укомплектовані 
зимовими рятувальними засобами для надання допомоги потерпілим на льоду.

В рамках проведення осінньо-зимового сезону безпеки Головним управлінням 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, управлінням з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації спільно з 
РОКАРСВО проведені показові навчання на озері Басів Кут, щодо порятунку 
потерпілих на льоду.

В районні та міські відділи освіти надані методичні матеріали для проведення 
профілактичних заходів та роз'яснювальної роботи у навчальних закладах щодо 
дотримання правил поведінки на льоду.

Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації спільно з РОКАРСВО, райдержадміністраціями, виконавчими 
комітетами рад міст обласного значення проводиться необхідна роз'яснювальна 
робота серед населення Рівненщини з питань безпечного користування водними 
об’єктами, а саме: в пресі розміщено 49 матеріалів, проведено 426 виступів на 
радіоканалах, продемонстровано 60 телерепортажів, в інтернет виданнях 
89 матеріалів щодо дотримання правил безпеки на водоймах.

Упродовж 2020 року на водних об’єктах області загинуло 44 особи, з них 2 
дітей, проти 46 осіб, з них 2 дітей у 2019 році. Водолазами служби було здійснено 
35 виїздів по проведенню пошуково-рятувальних робіт та підняттю тіл загиблих 
на воді. Врятовано 78 людей.

Основна причина втоплень -  купання в невизначених місцях, порушення 
правил поведінки на воді, купання в нетверезому стані.

Робота з недопущення загибелі людей на водних об’єктах області 
продовжується. Хід виконання даного розпорядження знаходиться на постійному 
контролі в облдержадміністрації.

Перший заступник 
голови адміністрації
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Анатолій Якимчук


