
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

_________2021 року № ЕЬ

Про визначення переліку місць масового 
відпочинку людей на водних об’єктах на 
території Володимирецької селищної 
територіальної громади

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил охорони життя 
людей на водних об’єктах України затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України № ЗОЇ від 10.04.2017 року, керуючись ст.ст. 33, 40, 
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 
доручення першого заступника голови Рівненської обласної державної 
адміністрації № 34/01-61/21 від 17.03.2021 року, з метою недопущення загибелі 
людей, запобігання травмування, виникненню нещасних випадків на водних 
об’єктах та водоймах на території В о л о димирецької селищної територіальної 
громади під час проведення сезону безпеки в літній період 2021 року, -

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік місць масового відпочинку людей на водних 
об’єктах на території В о ло димирецької селищної територіальної громади згідно 
додатку.

2. Доручити власникам, орендарям водних об’єктів, керівникам 
підприємств, установ, організацій, які використовують водойми для 
відпочинку:

- провести їх обстеження й очистити від сторонніх предметів акваторію 
водойм, пляжі, навколишнє середовище;
відповідно до Водного кодексу передбачати місця для безоплатного 
забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, 
плавання на човнах, рибальство тощо);

- провести облаштування місць масового відпочинку на водних 
об’єктах;



- забезпечити місця масового відпочинку на водних об’єктах 
агітаційними та роз ’ яснювальними матеріалами щодо дотримання 
правил безпеки поводження на воді.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ 
містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 
мобілізаційно’]

Селищниі

В ол одимирецької селищної ради.

Василь КОВЕНЬКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
від « » травня 2021 року

П Е Р Е Л І К
місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на території 
В олодимирецької селищної територіальної громади згідно додатку

1. Водойма (басейн) в парковій зоні смт Володимирець.
2. Водойма (озеро) в с. Біле.
3. Водойї^^^^^^^с^. Воронки.

Секретар ради Юрій БЛИЩИК


