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Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської 

обласної ради створена для комплексного розв’язання проблем по рятуванню 

людей та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на 

водних об’єктах Полтавської області. 

Для постійної готовності сил Комунальної установи «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної ради до дій згідно з призначенням 

рішенням третьої сесії обласної ради шостого скликання від 29 січня 2016 року 

була прийнята регіональна Програма заходів з організації рятування людей на 

водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки.  

За період дії Програми Комунальної установи «Рятувально-водолазна 

служба» Полтавської обласної ради була надана можливість проводити 

роз’яснювальну роботу серед населення і особливо серед дітей по правилах 

поведінки на воді, проводити рятувальні та пошуково-водолазні і водолазно-

технічні роботи, готувати місця масового відпочинку населення біля водоймищ 

області, проводити показові заняття по організації рятування людей та 

оснащенню рятувальних постів, надавати методичну допомогу містам та 

районам області по попередженню загибелі людей на водних об’єктах. 

Аналіз нещасних випадків, в поточному році, показав, що в області 

сталося 79 нещасних випадків з людьми на водних об’єктах при яких загинуло 

61 людина з них 8 дітей. Було врятовано 68 людей. 

Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської 

обласної ради у 2018 році провела: 

102 обстеження та очищення пляжів від сторонніх предметів місць 

масового відпочинку населення (27 пляжів дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, 75 пляжів загального користування). 

Виконала 32 водолазно-пошукових робіт щодо ліквідації наслідків 

нещасних випадків на воді та 25 підводно-технічних робіт на гідроспорудах 

області.  

Забезпечила безпеку на воді при проведенні релігійних свят та 

спортивних змагань (надана допомога 30 спортсменам). 

Проводила роз’яснювальну роботу по Правилах безпеки на воді серед 

населення і особливо серед дітей.  

Практично відпрацьовувала рятувальні заходи щодо взаємодії з іншими 

рятувальними службами області. Приймала участь у спільних навчаннях  та 

тренуваннях з Головним управлінням Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та рятувально-водолазними станціями області по 

рятуванню людей на воді. 

Служба провела навчання 155 плавців-рятівників, які забезпечували 

безпечний відпочинок населення на воді (69 осіб, які працювали і 

забезпечували відпочинок дітей та 86 осіб для сезонних рятувальних постів на 

пляжах загального користування).  

Всі заходи Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» 

Полтавської обласної ради проводились завдяки дії регіональної Програми 

заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області 

на 2016 – 2020 роки, яка надала можливість створити умови щодо безпечного 
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відпочинку людей на водних об’єктах області, вдосконалити технічне 

оснащення для реагування на надзвичайні події і ситуації.  

Для реалізації регіональної Програми заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки запланована 

загальна сума з обласного бюджету 11 896,2 тис. грн (на 2016 р. –  

1 777,4 тис. грн, фактично виділено 1316,4 тис. грн, що склало 74 % до плану; 

на 2017 р. – 2 039,2 тис. грн, фактично виділено 1955,3 тис. грн, що склало  

96 %).  

На 2018 р. було заплановано виділення коштів у сумі 2 380,6 тис. грн, 

фактично виділено 2 330,5 тис. грн, що склало 98 % до плану. 

Виділені кошти у 2018 році були використані: 

 

1. На вдосконалення технічного оснащення для реагування на 

надзвичайні ситуації на водних об'єктах області – 485,0 тис. грн: 

- водолазне спорядження (балони стислого повітря, водолазний костюм, 

маски, ласти, спеціальний одяг – 379,5 тис. грн);  

- рятувальні засоби (рятувальне коло, рятувальні жилети – 5,5 тис. грн); 

- плавзасоби (рятувальний катер – 100.0 тис. грн). 

 

2. На забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної ради – 1845,5 тис. грн (навчання та 

підвищення кваліфікації (підвищена кваліфікація 2-х водолазів на 1-й клас та  

2-й клас І-ІІ групи спеціалізації), страхування водолазів, видатки на утримання 

служби). 

 

В результаті виконання регіональної Програми заходів з організації 

рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки 

була реалізована державна політика у сфері попередження загибелі людей та 

ліквідація наслідків надзвичайних подій на  водних об’єктах області. 
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Зміст заходу Стан виконання 

1. Створення умов щодо безпечного відпочинку людей на водних об’єктах області 

Контроль за визначенням та організацією 

облаштування місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах. 

Доведення до населення правил поведінки 

на водних об’єктах області.  

Висвітлення у засобах масової інформації 

матеріалів по роз’ясненню правил 

поведінки на воді (льоду) та аналітичних 

даних щодо загибелі людей на водоймах.  

Контроль за організацією проведення 

заходів щодо поліпшення  купання дітей у 

дитячих оздоровчих закладах та 

відпочиваючих на пляжах. 

Контроль за організацією проведення 

заходів безпеки під час користування 

громадянами плавзасобами на човнових 

станціях, пунктах прокату та стоянках 

малих суден. 

 

 

 

 

Зменшились втрати  

людей від наслідків надзвичайних ситуацій 

та підвищився рівень 

знань мешканців області 

при поводженні на воді. 

Коштів не потребувало. 

 

2. Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних 

об’єктах області 

Придбання плавзасобів 

Придбання водолазного спорядження 

Придбання рятувального спорядження 

Підвищився рівень матеріально-технічного 

забезпечення Комунальної установи 

«Рятувально-водолазна служба» 

Полтавської обласної ради 

Витрачено коштів – 485,0 тис. грн 

3. Забезпечення  діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» 

обласної ради 

Видатки на утримання Комунальної 

установи «Рятувально-водолазна служба» 

Полтавської обласної ради 

Забезпечена діяльність 

Комунальної установи «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної 

ради. Витрачено коштів – 1845,5 тис. грн 

 

 

 

Начальник управління 

з питань цивільного захисту 

Полтавської обласної 

державної адміністрації В.М. Стеблянко 

 

 

 

Директор Комунальної установи  

«Рятувально-водолазна служба»  

Полтавської обласної ради В.А. Лелюк  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про виконання регіональної Програми заходів  

з організації рятування людей на водних об’єктах  

Полтавської області на 2016 – 2020 роки у 2018 році» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

З метою попередження загибелі людей на водних об’єктах області, 

вдосконалення технічного оснащення для проведення рятувальних, пошуково-

водолазних та водолазно-технічних робіт управлінням з питань цивільного 

захисту Полтавської обласної державної адміністрації та Комунальною 

установою «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради 

підготовлено звіт за 2018 рік до регіональної Програми заходів з організації 

рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки. 

 

2. Мета і шляхи його досягнення 

 

Основною метою звіту є аналіз щодо подальшого вдосконалення 

матеріально-технічного оснащення для реагування в разі надзвичайних 

ситуацій на водних об’єктах області, на що були спрямовані кошти обласного 

бюджету, відповідно до регіональної Програми заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки». 

 

3. Правові аспекти 

 

Пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та пункт 3 рішення першого засідання третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання від 29.01.2016 № 33 «Про затвердження 

регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних 

об'єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація регіональної Програми заходів з організації рятування людей 

на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки» у 2018 році 

потребувала матеріальних затрат на загальну суму 2 380,6 тис. грн, фактично 

виділено 2 330,5 тис. грн, що склало 98 % від плану. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Звіт про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки за 2018 рік 

погоджений з Полтавською облдержадміністрацією. 
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6. Регіональний аспект 

 

Звіт про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки сприяє 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Даний звіт розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку 18 грудня 2018 року. 

 

8. Прогноз результатів 

 

В результаті виконання регіональної Програми заходів з організації 

рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки у 

2018 році була реалізована державна політика у сфері попередження загибелі 

людей та ліквідація наслідків надзвичайних подій на  водних об’єктах області. 

 

 

 

Начальник управління 

з питань цивільного захисту 

Полтавської обласної 

державної адміністрації В.М. Стеблянко 

 

 

 

Директор Комунальної установи  

«Рятувально-водолазна служба»  

Полтавської обласної ради В.А. Лелюк  

 


