Положення
про реєстрацію туристських груп та окремих туристів в підрозділах
гірської пошуково-рятувальної частини
аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Закарпатській області
1. Положення про реєстрацію туристських груп та окремих туристів в
підрозділах гірської пошуково-рятувальної частини (далі - ГПРЧ) аварійнорятувального загону спеціального призначення (далі АРЗ СП) Управління
ДСНС України у Закарпатській області (далі - Положення) визначає порядок
реєстрації та обліку туристських груп, груп екскурсантів, окремих туристів і
екскурсантів (далі – туристських груп (туристів) перед виходом (виїздом)) на
маршрути в зонах відповідальності підрозділів ГПРЧ АРЗ СП.
2. Реєстрація туристських груп (туристів) здійснюється з метою
контролю проходження туристськими групами (туристами) маршрутів та
своєчасного надання їм допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Положення не обмежує права, свободи та обов'язки людини і
громадянина, зокрема права на пересування по території України.
4. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та
організації, що організовують проведення туристських подорожей та
окремих громадян, які виявили бажання здійснити подорож.
5. Проведення туристських подорожей з учнівською та студентською
молоддю України здійснюються відповідно до “Правил проведення
туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24.03.2006 р. № 237 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.06.2006 р. за № 660/12534, та
цього Положення.
6. Керівник туристської групи (турист) повинні направити до
відповідного підрозділу ГПРЧ повідомлення за зразком, що додається
(додаток 1), не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту. Якщо маршрут
проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами направити повідомлення в кожний з них.
7. Перед початком подорожі керівник туристської групи (турист) повинні
особисто з'явитися у відповідний підрозділ ГПРЧ для реєстрації та отримання
відповідної інформації. Якщо маршрут подорожі починається з пункту,
дістатися з якого до місця дислокації підрозділу ГПРЧ складає великі
труднощі, повідомити про початок подорожі любим доступним способом.
8. У випадку, коли керівник групи (турист) не має можливості з'явитися в
підрозділ ГПРЧ перед виходом на маршрут відповідальна особа ГПРЧ
повинна поставити на контроль проходження маршруту на підставі інформації
вказаної в пункті 6 цього Положення та оповіщення керівником групи
(туристом) доступним способом про вихід на маршрут.
9. Керівник туристської групи (турист) повинні повідомляти відповідні
підрозділи ГПРЧ про проходження контрольних пунктів маршруту. Про

вимушені зміни маршруту та терміни його проходження повідомляти вказані
підрозділи негайно.
10. Забезпечення особистої безпеки туристів та безпеки об'єктів
туристичних відвідувань проводиться відповідно до чинного законодавства.
11. У разі прибуття керівника туристської групи (туриста) в місце
дислокації підрозділу відповідальна особа ГПРЧ повинна:
перевірити маршрутні документи, їх відповідність складу групи та
матеріально-технічному забезпеченню, наявність картографічних матеріалів,
медикаментів та продуктів;
узгодити контрольні пункти та терміни проходження маршруту;
надати інформацію про стан погодних умов та можливу небезпеку на
маршруті;
зареєструвати туристську групу (туриста) в журналі реєстрації
туристських груп (туристів).
12. Якщо маршрут подорожі туристської групи (туриста) проходить в
зонах відповідальності кількох підрозділів ГПРЧ, підрозділ, який проводив
реєстрацію здійснює контроль проходження маршруту, та у разі необхідності,
інформує відповідні підрозділи доступними способами зв’язку.
13. Працівники підрозділу ГПРЧ повинні здійснювати контроль
проходження туристською групою (туристом) контрольних пунктів маршруту.
У разі відсутності повідомлення про проходження контрольного пункту в
контрольний термін пошуково-рятувальні роботи проводяться згідно з чинним
законодавством.
14. Відповідальні особи підрозділів ГПРЧ повинні письмово повідомляти
керівників підприємств, організацій та установ, що проводять подорож, про
всі випадки порушення туристами вимог безпеки під час проходження
маршрутів та вимагати від них негайного усунення виявлених недоліків.
15. У разі невідповідності підготовленості групи або туриста, їх
матеріально-технічного забезпечення заявленому маршруту, несприятливих
гідрометеорологічних умов у районі подорожі відповідальна особа підрозділу
ГПРЧ має право призупинити вихід на маршрут, про що робиться запис у
журналі реєстрації туристських груп (туристів).
16. При призупиненні виходу на заявлений маршрут туристській групі
(туристу) може бути запропоновано частково або повністю змінити маршрут.
У разі згоди туристської групи (туриста) змінений маршрут, контрольні
пункти і терміни їх проходження заносяться до маршрутного документу, в
якому відповідальна особа підрозділу ГПРЧ робить запис: "Зміни узгоджено.
Реєстраційний №…."
17. На підставі повідомлення від зареєстрованої туристської групи
(туриста) про закінчення проходження маршруту відповідальний працівник
робить відповідний запис в журналі реєстрації.

