ІНФОРМАЦІЯ
Про стан підготовки місць масового відпочинку на воді відповідно до
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених
наказом МВС України від 10.04.2017 року №301
(станом на 11.06.2018)
Станом на 11.06.2018 на водних об’єктах Одеської області загинуло 18
людей, з них 1 дитина, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість
загиблих збільшилась на 6 % (загинуло 17 людей, з них 1 дитина).
На виконання протоколу №4 комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
визначено 104 місця масового відпочинку людей на водних об’єктах (м. Одеса
70 пляжів (29 комунальних та 41 орендованих) 34 пляжів Одеська область) та
40 місць для любительського та спортивного рибальства. Станом на 07.06.2018
року готовими до прийняття відпочиваючих є 29 комунальних пляжів міста
Одеси,інші на сьогоднішній день не доукомплектовані (не проведено
обстеження дна акваторії пляжів, не встановлено рятувальні пости, не
проведено навчання рятувальників).
В той же час, проігнорували виконання протоколу комісії ТЕБ та НС
Одеської ОДА (контроль до 01.04.2018), вимоги листа виконуючого обов’язки
голови Одеської ОДА Терещука О.Д. (від 05.05.2018 № 01/01-39/2843,
контроль до 08.05.2018) та надали із запізненням рішення по визначенню місць
масового відпочинку людей на водних об’єктах на закріплених територіях,
наступні райони: Біляївський, Березівський, Кілійський, Захарівський та
Ширяївський.
У 2018 році продовжено мораторій на проведення планових перевірок
суб’єктів господарювання відповідно до Закону України «Про тимчасові
особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності». Таким чином, співробітники Головного управління ДСНС України
в Одеській області не можуть здійснювати контроль виконання вимог Правил
охорони життя людей на водних об’єктах України, оскільки відповідно до
Критеріїв, за якими оцінюється ступень ризик від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1043,
місця масового відпочинку людей на водних об’єктах (пляжі) відносяться до
незначного ступеню ризику та підлягають перевірці один раз на шість років.
Довідково:
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2017
№ 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю),
на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» частково знято мораторій на здійснення ДСНС державного
нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей,
інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти,
професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також

суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів
паливно-енергетичного,
військово-промислового
комплексів,
об’єктів
підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного
будівництва).
У зв’язку з втратою чинності наказу МНС України від 03.12.2001 року
№272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України» на даний час процедура погодження паспорту пляжу скасована.
Незважаючи на це, вимоги до місць масового відпочинку людей на воді
залишились та зазначені в наказі МВС України від 10.04.2017 року №301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».
У зв’язку із змінами в законодавстві контроль за виконанням орендарями,
користувачами та власниками місць масового відпочинку людей на воді,
відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України,
покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, об’єднані територіальні громади та на місцеві, районі
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами розгляду питання прийнято рішення комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
облдержадміністрації (від 11.06.2018 №7/2), яке розміщено на офіційному сайті
Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації.

