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ПЛАН 

заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах Чернігівської області 

у зимовий період 2019/2020 року 
№ 

з/п 
З а х о д и 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 Проаналізувати причини загибелі людей на воді та льоду, що сталися в 

минулі роки, розробити та затвердити плани заходів щодо забезпечення 

безпеки та охорони життя людей на водних об'єктах районів (міст) у 

зимовий період 2019/2020 року з урахуванням специфіки районів та 

результатів проведеного аналізу.  

До  

10 січня 

2020 року 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

2 Організувати постійну взаємодію з Чернігівською обласною організацією 

Українського товариства мисливців і рибалок, управлінням Державного 

агентства рибного господарства у Чернігівській області,   управлінням 

ДСНС України в області, Головним управлінням Національної поліції 

України в Чернігівській області у сфері запобігання загибелі людей на воді.  

Постійно Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

 

3 Призначити заступників голів райдержадміністрацій, заступників міських 

голів відповідальними за організацію і проведення заходів щодо 

недопущення загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період та 

налагодження ефективної роботи з попередження надзвичайних ситуацій і 

нещасних випадків на водних об'єктах у 2019-2020 роках. 

До  

До 10 січня 

2020 року 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської,  Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

 

 

4 Організувати проведення занять з безпечної поведінки на льоду у 

загальноосвітніх школах і середніх спеціальних навчальних закладах. 

Протягом 

січня 

2020 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, 

Навчально-методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Чернігівської області 

6 Підготувати та надіслати відомості про місця любительського і спортивного 

рибальства в зимовий період до Департаменту з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації. 

До 15 січня 

2020 року 

Управління Державного агентства рибного 

господарства у Чернігівській області  

7 Провести заходи щодо забезпечення безпеки людей на водних об’єктах під 

час святкування Водохрещення. 

19 січня 

2020 року 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Управління ДСНС в області 

8 Організувати і впровадити систематичне інформування мисливців та 

рибалок щодо правил безпеки на воді та льоду. 

Постійно Управління ДСНС України у Чернігівській області 

Управління Державного агентства рибного 

господарства у Чернігівській області  

Чернігівська обласна організація Українського 
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№ 

з/п 
З а х о д и 

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

товариства мисливців і рибалок 

9 Організувати висвітлення матеріалів рейдів-перевірок місць підлідного 

вилову риби та масового відпочинку людей на водних об’єктах. 

Протягом 

зимового 

періоду 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської,  Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Засоби масової інформації  

Управління  ДСНС  в області 

10 Встановити в місцях підлідного вилову риби та відпочинку людей на водних 

об’єктах стенди з попереджувальними написами про небезпеку. 

До 10 січня 

2020 року 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

11 Інформувати населення про льодову ситуацію на водних об'єктах, а також 

усі випадки порушень правил поведінки та трагічні випадки на водних 

об’єктах. 

Протягом 

зимового 

періоду 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Управління  ДСНС  в області 

12 Перевірити готовність обласної рятувально-водолазної служби до дій за 

призначенням у зимовий період. 

 

До 10 січня 

2020 року 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Управління ДСНС  в області 

13 Організувати та провести цикли теле- і радіопередач з метою висвітлення 

проблем безпеки людей на водних об'єктах. 

Протягом 

зимового 

періоду 

Райдержадміністрації                                

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Навчально-методичний центр ЦЗ Та БЖД  

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Засоби масової інформації 

14 Організувати проведення  роз'яснювальної роботи  серед дітей та їх батьків  

щодо правил поведінки на льоду та методики надання першої медичної 

допомоги потерпілим. 

Протягом 

зимового 

періоду 

Райдержадміністрації 

Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької 

і Чернігівської міських рад  

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

15 Організувати контроль та надати методичну допомогу 

райдержадміністраціям, міськвиконкомам у виконанні заходів з 

попередження загибелі людей на водних об'єктах. 

Постійно Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

16 Забезпечити надання інформації про льодову обстановку та прогноз погодних 

умов на території області Департаменту з питань ЦЗ та ОР ОДА, управлінню 

ДСНС в області,  Управління Державного агентства рибного господарства у 

Чернігівській області, Чернігівській обласній організації Українського 

товариства мисливців і рибалок. 

Протягом 

зимового 

періоду 

Обласний центр з гідрометеорології  

                                                                                 

______________________________________________________________________________ 


