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Відомості про результати діяльності  

інституту громадянського суспільства протягом 2018 - 2019 років 

 

Громадська організація «УКРРЯТВОД» (далі – ГО «УКРРЯТВОД») на протязі 

звітного періоду брала активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

профілактики та запобігання загибелі людей на водних об’єктах України. 

Голова ГО «УКРРЯТВОД» очолював Комітет з питань цивільного захисту, 

надзвичайних ситуацій та природно-техногенної безпеки Громадської ради при Київський 

ОДА, який ініціював розгляд проблемних питань з органами місцевого самоврядування, 

органами виконавчої влади області таких як:  

- безпечний відпочинок дітей Київщини на літніх (зимових) канікулах у таборах, 

санаторіях, профілакторіях, тощо; 

- спільна з КОДА організація заходів оперативного реагування на можливі 

надзвичайні ситуації на водних об’єктах, які були задіяні під час державних свят; 

- проведення моніторингу стану справ утримання водних об’єктів Київської, 

Миколаївської (Очаківський район), Запоріжської (Якімівський район), Чернігівської, 

Херсонської областей, проведення аналізу загибелі людей на воді (льоду) та визначення 

шляхів вирішення цих проблем спільно з обласними, місцевими і державними органами 

виконавчої влади, громадськими та іншими зацікавленими організаціями; 

Голова ГО «УКРРЯТВОД» є членом постійно діючої Комісії з питань використання 

та охорони лісів, водоймищ (річок, ставків, озер), родовищ корисних копалин, 

рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів у Київський області (далі – 

Комісія). Комісія розпочала роботу у листопаді місяці 2018 року і відпрацювала 

Іванківський район. З цього приводу член комісії Середа О.І. був запрошений  на радіо 

FM Київщини, де розповів радіослухачам про основні напрямки роботи Комісії, Комітету 

і у т.ч. про діяльність ГО «УКРРЯТВОД» у сфері запобігання загибелі людей на воді. 
ГО «УКРРЯТВОД» розроблена Програма по проведенню заходів з запобігання 

загибелі людей на воді (льоду) на 2017-2019рр у  Київський області. 

ГО «УКРРЯТВОД» виступала з пропозицією заборонити погодження умов 

використання, введення в експлуатацію пляжів, місць масового відпочинку на воді та 

підписання паспортів пляжів без виконання керівниками (орендарями, власниками, 
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директорами) вимог безпеки, зазначених у «Правилах охорони життя людей на водних 

об’єктах України». 
З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах України та на виконання 

Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190 «Про невідкладні заходи щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах», «Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах України», затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 № 301, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2017 за № 1739/22051, громадська 

організація «УКРРЯТВОД» спільно з Громадською радою при Київській ОДА розробила, 

узгодила та затвердила наочну агітацію (плакат) «Перша допомога потерпілому на воді». 

Надруковано одна тисяча плакатів, у т.ч. сто плакатів у літку 2019р безкоштовно передане 

до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області. 

Представники ГО «УКРРЯТВОД» не одноразово брали участь спільно з 

представниками ГУ ДСНС України в Київський області, Національної поліції, ЗМІ у 

профілактичних рейдах з метою інформування населення про правила безпечного 

відпочинку на воді. 

Голова ГО «УКРРЯТВОД» брав активну участь у роботі Громадської ради 

Держводагентства попереднього скликання у т.ч. і у виїзних засіданнях. 
ГО «УКРРЯТВОД» планує і у майбутньому реалізовувати державну політику України 

із запобігання загибелі людей на воді та профілактики травматизму невиробничого 

характеру. 

 

 

Голова «УКРРЯТВОД»        О.Середа 
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