Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради «Про
затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах міста
Бердянська у новій редакції»
2.Виконавець заходів з відстеження результативності
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та
охорони праці виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької
області
3. Цілі прийняття акта
- охорона життя людей в акваторії Азовського моря в межах міста
Бердянська, утримання територій пляжів в належному санітарному стані;
- підвищення рівня безпеки населення міста та відпочиваючих при
використанні водних об’єктів;
- підвищення відповідальності власників та орендарів пляжів, керівників
підприємств, установ та організацій, які використовують водні об'єкти м.
Бердянська з виробничою, оздоровчою чи спортивною метою або для
відпочинку людей, організаторів масових заходів за забезпечення безпеки
людей при використанні водних об’єктів, надання їм вичерпної інформації
стосовно порядку обладнання місць масового відпочинку людей на водних
об’єктах та вимог безпеки;
- підвищення ефективності заходів щодо попередження нещасних
випадків та надзвичайних ситуацій на водних об’єктах.
- підвищення оперативності та якості інформаційної роботи серед
населення з питань безпечного використання водних об’єктів, роз’яснення
правил поведінки на воді та льоду, діям при рятуванні потерпілих та надання
першої медичної допомоги;
- підвищення ефективності проведення рятувальних робіт на воді;
- скорочення кількості нещасних випадків на водних об’єктах.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Травень 2014 року.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
Кількісні показники:
- кількість потерпілих на воді у зоні дії рятувальних станцій, яким надана
допомога;
- кількість пляжів допущених до експлуатації, згідно вимог цих Правил;
- кількість випадків загибелі людей в результаті порушення правил
охорони життя на водних об'єктах;
- кількість суб'єктів господарювання та/ або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта
8. Кількісні показники результативності
№
з/п

Назва показника

Одиниця
виміру

2014 рік

1.

Кількість потерпілих на воді у зоні дії
рятувальних станцій, яким надана допомога

Чоловік

-

2.

Кількість пляжів допущених до експлуатації,
згідно вимог цих Правил

Одиниць

-

Кількість випадків загибелі людей в результаті
3. порушення правил охорони життя на водних
об'єктах

Чоловік

-

Кількість суб'єктів господарювання та/ або
4. фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія
акта

%

100 %

Розмір коштів і час, що витрачатимуться
5. суб'єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Грн.

-

%

100%

Рівень проінформованості суб'єктів
6. господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
У результаті виконання Правил буде забезпечено повноцінне
функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні події на
водних об’єктах, що дозволить:
-забезпечити дієвий контроль за дотриманням
власниками та
орендарями пляжів, керівниками підприємств, установ та організацій, які
використовують водні об'єкти м. Бердянська з виробничою, оздоровчою чи
спортивною метою або для відпочинку людей, організаторами масових заходів
за заходами з забезпечення ними безпеки людей при використанні водних
об’єктів, надати їм вичерпну інформацію стосовно порядку обладнання місць
масового відпочинку людей на водних об’єктах та вимог безпеки;
-підвищити рівень безпеки населення міста та відпочиваючих при
використанні водних об’єктів;
-підвищити оперативність та якість інформаційної роботи серед
населення з питань безпечного використання водних об’єктів, роз’яснення
правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги;
- підвищити ефективність проведення рятувальних робіт на воді;
- скоротити кількість нещасних випадків на водних об’єктах;
- підвищити ефективність заходів щодо попередження нещасних випадків
та надзвичайних ситуацій на водних об’єктах.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених
цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою
повторного, а в подальшому періодичного відстеження.
Міський голова
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