копія

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Від 15 червня 2017 року
с. Чорноморка

№

9

6 сесія 1 скликання

Про внесення доповнень до рішення сільської
ради № 3 від 13.04.2017 року
«Про затвердження Правил загального
водокористування в місцях масового
відпочинку населення на водних об’єктах
по Чорноморській об’єднаній
територіальній громаді»
Відповідно до статті 26, частини 2 статті 43 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 9, статті 47 Водного
Кодексу України, з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах», наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272 «Про затвердження правил охорони життя людей на водних об’єктах України» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 95/6383 (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24.09.2012 № 1214,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1739/22051), враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань
аграрного комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного планування, інфраструктури та екології, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до пункту 2 додатку 1 рішення сільської ради № 3 від 13 квітня 2017 року «Про Визначення та позначення у
відповідності з чинним законодавством місця масового відпочинку людей на воді, купання, рибальства, використання водних об’єктів з
виробничою, оздоровчою чи спортивною метою та місця заборонені для проведення цих заходів».
( додаються )
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрного комплексу, земельних відносин,
будівництва, перспективного планування, інфраструктури та екології
Сільський голова

А.А. Дмитренко

ДОДАТОК 1
ДОПОВНЕННЯ
Місця для організованого масового відпочинку населення на водних об’єктах, купання, занять водними видами
спорту, катання на човнах, що знаходяться
на території Чорноморської об’єднаної територіальної громади.
№
з/п

Номер
місця
масового
відпочинку
людей на
водних
об’єктах
Чорноморс
ької
об’єднаної
територіаль
ної громади

Місце
розташування

Місця для організованого
масового відпочинку
населення,купання,занять
водними видами спорту,
катання на човнах, водних
мотоциклах, проведення на
водоймах змагань, свят
(п.1.5, п. 4.4.1 Правил)

1

2

3

4

37.

І.

Лагерна коса

Підприємство, установа та
організація за якою закріплено
місце масового відпочинку на
воді (Адреса фактична та
юридична)

Номер сезонного
рятувального посту,
категорія

5
6
І. Місце відпочинку біля води «Лагерна коса»
Берегова смуга Чорного ФОП
Ободенко Ніна Сезонний
моря території до бази Дмитрівна, с. Чорноморка, рятувальний пост №
відпочинку «Фрегат»
вул. Лагерна коса, 1/1
1;
ІІІ категорія

Підприємство,
установа та
організація ( в особі
керівника), які
обладнують та
утримують
рятувальний пост

Примітка

7

8

ФОП Ободенко
Ніна Дмитрівна

