УКРАЇНА
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
________________________ 2014 р.

№______

Про заходи щодо організації
безпечного відпочинку в оздоровчих
закладах міста Бердянська
На підставі ст.ст. 11, 13, 18, 19, 29 Закону України „Про туризм”, ст. 42
Закону України „Про курорт” та керуючись ст. 40 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади
міста Бердянська, Наказами 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”, від 24.02.2009 № 136 „Про затвердження
Змін до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України”, Правил
благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в
громадських місцях міста Бердянська в новій редакції, затверджених рішенням
двадцять п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VI скликання
від 30.05.2012 № 5, з метою координації роботи санаторно-курортних,
готельних та оздоровчих закладів, дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку м.Бердянськ виконавчий комітет Бердянської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити заходи щодо організації безпечного відпочинку в
оздоровчих закладах міста Бердянська в 2014 році (додається).
2. Затвердити склад комісії з обстеження готовності оздоровчих закладів
міста в 2014 році згідно з додатком.
3. Затвердити форму Акта обстеження оздоровчого закладу (додається).
4. Комісії з обстеження готовності оздоровчих закладів міста :
4.1. Провести заходи з обстеження готовності оздоровчих закладів міста.
4.2. За результатами роботи з обстеження готовності оздоровчих закладів
міста складати відповідні Акти.
4.3. До 20.06.2014 року надати міському голові звіт про роботу комісії з
обстеження готовності оздоровчих закладів.
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4.4. Постійно протягом курортного сезону здійснювати заходи з
обстеження функціонування оздоровчих закладів міста.
5. Рекомендувати керівникам міських служб та організацій: Державної
екологічної інспекції Азовського моря, Бердянського МВ ГУМВС України в
Запорізькій області, Бердянського міськрайуправління ГУ ДСНС України у
Запорізькій області та іншим проводити обстеження оздоровчих закладів міста
в межах наданих повноважень та згідно з чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шаповал Л.С.

Міський голова

Проект вносить:
Заступник міського голови

О.А. Бакай

Л.С. Шаповал
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому Бердянської
міської ради
____________2014 р. № _____
ЗАХОДИ
щодо організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах
міста Бердянська в 2014 році
Для організації безпечного відпочинку в санаторно-курортних, готельних,
оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі
оздоровчі заклади) міста Бердянська керівникам зазначених закладів необхідно
забезпечити виконання чинного законодавства України та отримати Акт
обстеження готовності оздоровчого закладу, і у разі необхідності, паспорт пляжу
оздоровчого закладу. Для цього:
1. До підписання Акта:
1.1. Надати до Бердянського міськрайонного управління Держсанепідслужби у
Запорізькій області проби питної води, морської води та отримати результати
лабораторних досліджень.
1.2. Обов'язково виконати:
- для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - вимоги Державних
санітарних правил і норм „Улаштування, утримання і організація режиму діяльності
дитячих оздоровчих закладів” ДсанПіН 5.5.23-99 від 26.04.1999;
- для інших оздоровчих закладів вимоги Державних санітарних правил
„Розміщення, улаштування та експлуатація оздоровчих закладів” від 19.06.1996.
1.3. Одержати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у
разі відсутності) та акт прийомки закладу:
- для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - за формою 318/0,
затвердженою наказом МОЗ України від 11.07.2000 № 160;
- для інших оздоровчих закладів - за формою 316/0, затвердженою наказом МОЗ
України від 11.07.2000 № 160.
1.4. Надати для обліку до Бердянського міськрайуправління ГУ ДСНС України
у Запорізькій області декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки або дозвіл
органів державного пожежного нагляду на початок роботи підприємств/оренду
приміщень.
1.5. Укласти договір з державною аварійно-рятувальною службою на
обслуговування оздоровчого закладу.
1.6. Вжити заходів щодо визначення категорії якості та рівня обслуговування
закладу.
1.7. Укласти договір на обов’язкове медичне страхування відпочиваючих.
1.8. Укласти договір з суб’єктами господарювання, які надають послуги з
вивозу твердих побутових відходів.
2. До початку купального сезону:
2.1. Провести водолазне обстеження та зачистку дна акваторії, відведеної для
купання людей, з обов’язковим складанням: акта водолазного обстеження акваторії
пляжу; паспорта підводної частини акваторії пляжу; картки виміру глибин акваторії
пляжу.
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2.2. Провести навчання спеціалістів-рятівників рятувального посту на
спеціальних курсах підготовки.
2.3. Оформити паспорт пляжу оздоровчого закладу.
3. До початку функціонування:
3.1. Забезпечити належний порядок та скошування трави на прилеглих
територіях на відстані 20 метрів від межі відведеної земельної ділянки, а при
розташуванні об’єкта фасадом на вулицю – до середини проїжджої частини.
3.2. Виконати роботи з зовнішнього освітлення території оздоровчого закладу.
3.3. Провести вакцинацію всіх тварин, сприятливих до сказу, які знаходяться на
території закладу.
3.4. Утримувати сторожових тварин в вольєрах.
3.5. Зоокуточки (при наявності) зареєструвати в ДУ „Бердянська державна
лікарня ветеринарної медицини”.
3.6. Провести профілактичні заходи щодо недопущення скоєння злочинів
(встановити камери відеоспостережень, обладнати камери схову для зберігання
речей відпочиваючих, укласти договір для здійснення охорони підрозділами
державної служби охорони/іншими охоронними структурами тощо).
4. Надати до сектору курортно-туристичної сфери виконкому Бердянської
міської ради копії:
- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
- свідоцтва про встановлення відповідної категорії;
- сертифікатів відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання),
харчування;
- ліцензії на медичну діяльність (за наявністю);
- договорів на медичне страхування відпочиваючих;
- договорів на вивіз твердих побутових відходів;
- паспорта пляжу;
- правоустановчих документів на земельну ділянку оздоровчого закладу;
- відомості про місткість оздоровчого закладу.
5. З метою виконання вимог чинного законодавства України та забезпечення
безпеки відпочиваючих на період їх перебування на території закладу:
5.1. Для організації харчування отримувати продукцію тваринного походження
при наявності ветеринарного свідоцтва № 2 або ветеринарної довідки, якісного
посвідчення або експертного висновку Державної лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи (продукції з ринків).
5.2. Забезпечити роботу рятувального пункту на пляжі протягом курортного
сезону.
5.3. Забезпечити роботу медичного пункту тощо.
6. З метою популяризації міста та розвитку туризму організувати на базі закладу
туристично-інформаційні пункти для безкоштовного розповсюдження рекламної
продукції щодо туристичного потенціалу Бердянська.
Завідувач сектору
курортно-туристичної сфери
Виконавець:
Лепіна В.В.,
головний спеціаліст сектору
курортно-туристичної сфери, 36445

О.І. Бичкова
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
_____________ 2014 року № ______

СКЛАД
комісії з обстеження готовності оздоровчих закладів міста в 2014 році
Шаповал Людмила
Станіславівна

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
голова комісії

-

завідувач сектору курортно-туристичної сфери
виконкому Бердянської міської ради

Кікарош
Олександра Миколаївна

-

головний державний санітарний лікар у місті
Бердянську та Приморському районі (за
згодою)

Чанишев Аркадій
Віталійович

-

начальник
відділу
запобігання
НС
Бердянського міськрайуправління ГУ ДСНС
України у Запорізькій області (за згодою)

Члени комісії:
Бичкова
Оксана Іванівна

Завідувач сектору
курортно-туристичної сфери

О.І. Бичкова
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
_____________ 2014 року № ______
АКТ ОБСТЕЖЕННЯ
оздоровчого закладу
Комісією з обстеження готовності санаторно-курортних, оздоровчих та
готельних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста, складено цей
акт про готовність оздоровчого закладу
_________________________________________________________________
до функціонування: з „ ____ ” ________________ 2014 року
по „ ____” ________________ 2014 року
1. Адреса закладу________________________________________________
2. Тип закладу __________________________________________________
3. Відомча підпорядкованість ______________________________________
4. Кількість ліжко-місць __________________________________________
5. Площа земельної ділянки закладу _________________
6. Форма користування земельною ділянкою ___________________________
7. Площа пляжу _________________
Достовірність інформації, зазначеної в акті, гарантую.
М.П.

______________
(підпис)

Голова комісії:
Заступник міського голови

Л.С. Шаповал

„___”____ 2014 р.

О.М. Кікарош

„___”____ 2014 р.

А.В. Чанишев

„___”____ 2014 р.

О.І. Бичкова

„___”____ 2014 р.

Головний державний
санітарний лікар міста
Начальник відділу
запобігання НС
Бердянського
міськрайуправління ГУ
ДСНС України у
Запорізькій області
Завідувач сектору
курортно-туристичної
сфери виконкому

