
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25  серпня  2016 року                                                            № 115 

 

Про затвердження заходів 

на виконання припису та  

застосування мір реагування 

з метою попередження нещасних  

випадків на КВКП "Водограй" 

 

 Розглянувши матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, 

що стався 19 червня 2016 року на КВКП "Водограй", керуючись Законом 

України "Про охорону праці", Законом України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Порядком 

проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів № 1232 від 30.11.2011р. "Деякі питання розслідування  та обліку 

нещасних  випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

 1. Взяти до уваги матеріали розслідування з метою недопущення в 

подальшому нещасних випадків на КВКП "Водограй". 

 2. Затвердити заходи КВКП "Водограй" на виконання припису за № 2-

ДП/16 від 15.07.2016 р. згідно додатку. 

 3. Зобов’язати керівництво КВКП "Водограй": 

- усунути вказані недоліки в терміни зазначені в приписі № 2-ДП/16 від 

15.07.2016 р., в Акті з проведення спеціального розслідування нещасного 

випадку форми Н-5 від 28.07.2016 р., Акті № 1 про нещасний випадок, 

пов'язаний з виробництвом від 29.07.2016 р., Актом № 2 про нещасний випадок, 

пов'язаний з виробництвом від 29.07.2016 р.; 

- щоквартально надавати інформацію на засідання виконавчого комітету 

Власівської селищної ради про хід усунення виявлених порушень; 

- надати в селищну раду примірний кошторис на розроблення проектів на 

споруди системи водопостачання та водовідведення для прийняття остаточного 

рішення при прийнятті бюджету на 2017р.; 



- у разі відсутності правовстановлюючих документів, а також у разі відсутності 

технічної документації на майно, яке закріплюється за КВКП "Водограй", та 

документів на право користування земельною ділянкою закріпленою КВКП 

"Водограй" протягом одного року за свій рахунок виготовити ці документи; 

- довести до працівників КВКП "Водограй" обставини та причини настання 

нещасного випадку на підприємстві. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.Бабаченко 

 


