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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

18 травня 2021 року                            № 167 

 

Про створення комісії з перевірки 

готовності місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах Слобожанської 

селищної ради до роботи в літній період 

2021 року 
 

Відповідно до  підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 38, статті 40 

Закону України “Про місцеві самоврядування в Україні”, Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за № 566/30434, з 

урахуванням розпорядження голови Чугуївської районної державної 

адміністрації від 09.03.2021 року № 40 “Про затвердження Плану 

організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з 

людьми на водних об’єктах району на 2021 рік”, з метою перевірки готовності 

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах селищної ради до 

роботи в літній період, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Утворити комісію по перевірці готовності місць масового відпочинку 

населення на водних об'єктах Слобожанської селищної ради до роботи в літній 

період 2021 року (далі-Комісія) та затвердити її персональний склад                

(Додаток 1).  

 2. Комісії: 

 1) провести перевірку готовності місць масового відпочинку населення 

на водних об'єктах  Слобожанської селищної ради до роботи в літній період до 

04 червня 2021 року; 

 2) за результатами проведеної перевірки скласти відповідний акт; 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу 

ДУБНЮКА. 

 

Слобожанський селищний голова        Дмитро ДІХТЯР 
 

 



 

  

  Додаток 1 

                                                                                            до рішення виконкому 

                                                                                         № 167 від 18.05.2021 року  

 

 

 

 

 

 

Склад 

комісії по перевірці  готовності місць масового відпочинку населення на водних 

об'єктах  Слобожанської селищної ради до роботи в літній період 2021 року 

 

 
1. ДУБНЮК 

Микола Миколайович 

Заступник селищного голови, голова комісії 

2. МАР'ЄНКОВ 

Олександр Павлович 

Старший інспектор відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

Слобожанської селищної ради 
3. БУТ 

Олексій Сергійович 

Провідний інспектор  Зміївського РВ ГУ ДСНС України у 

Харківській області (за згодою) 
4. ВОСКОБОЙНІК  

Олександр Миколайович 

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Зміївського 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Харківській області (за згодою) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради                                                                                                               Яна ХАБАРОВА                                                                                                                                       

 



 

               


