
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.08.2017 № 260
м. Золотоноша

Про затвердження порядку створення
та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території
міста Золотоноша

З метою забезпечення високої готовності до захисту населення й
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
керуючись п. 6 „б” ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету
Міністрів України від 30.09.2015 №775 „Про затвердження Порядку створення
та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити порядок створення та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста
Золотоноша (далі – Порядок), згідно додатку 1.

2. Затвердити номенклатуру місцевого матеріального резерву  для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста
Золотоноша, згідно  додатку 2.

3. Затвердити графік накопичення місцевого матеріального резерву  для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста
Золотоноша, згідно додатку 3.

4. Визначити відповідальних за створення  (накопичення) місцевого
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на території міста Золотоноша та місця розміщення  матеріального
резерву:

паливо-мастильні матеріали  -  КП „Міський водоканал”, УЖКГ;
електростанція (генератор) - КП „Міський водоканал”;
мотопомпа в комплекті – КП „Міський водоканал”;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17


лікарські засоби та вироби медичного призначення – Золотоніська
центральна районна лікарня.

5. Фінансовому управлінню Золотоніської міської ради  під час
формування проектів міського бюджету передбачати з урахуванням реальних
можливостей кошти на виконання заходів щодо створення місцевого
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.

6. Відповідальним за створення місцевого резерву:
6.1. Забезпечити створення, поповнення, зберігання місцевого

матеріального резерву у відповідності до затвердженого Порядку та
Номенклатури;

6.2.  Інформацію про наявний стан накопичення місцевого матеріального
резерву надати відділу з питань надзвичайних ситуацій до 01.10.2017 року.

6.3. Надавати відділу з питань надзвичайних ситуацій звіт про стан
накопичення, зберігання та використання місцевого матеріального резерву за
встановленою формою 10/1 резерв щокварталу до 10 числа останнього місяця
поточного кварталу.

7. Суб’єктам господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкт
(об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти):

7.1. Забезпечити у відповідності до затвердженого Порядку створення,
поповнення, зберігання об’єктових матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних
відновлювальних робіт.

7.2. Надавати відділу з питань надзвичайних ситуацій звіт про стан
накопичення, зберігання та використання об’єктових матеріальних резервів за
встановленою формою 10/1 резерв щокварталу до 10 числа останнього місяця
поточного кварталу.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М. та відділ з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Зубенко С.А.).

Міський голова                                                                            В.О. Войцехівський



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 04.08.2017 № 260

ПОРЯДОК
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає механізм створення та використання місцевого
та об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та розроблений у відповідності до вимог постанови
Кабінету міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 „Про затвердження
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
матеріальний резерв – запас будівельних і пально-мастильних матеріалів,

лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки,
технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі – матеріальні
цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення
невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

номенклатура матеріальних резервів (далі – номенклатура) –
обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних
цінностей.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного
захисту України.

3. Матеріальні резерви створюються:
1) органами місцевого самоврядування (далі-міськвиконком) – місцевий

матеріальний резерв для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги
постраждалому населенню;

2) суб’єктами господарювання, у власності або користуванні яких є
об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт
(об’єкти) (далі – підприємства), - об’єктовий матеріальний резерв для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення
невідкладних відновлювальних робіт.

4. Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються та
затверджуються міськвиконком  та керівниками підприємств.

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються з
урахуванням прогнозованих для конкретної території, об’єкта підприємства
видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків,
розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності
постраждалого населення.

5. Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів
здійснюється:



місцевого – за рахунок коштів місцевих бюджетів;
об’єктового – за рахунок власних коштів підприємств.
Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів може

здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і
юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не
заборонених законодавством джерел.

6. Місця розміщення матеріальних резервів визначаються і
затверджуються рішеннями міськвиконкому та керівників підприємств.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріальних резервів,
повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх
зберігання.

8. Керівники підприємств, на балансі яких перебувають матеріальні
резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов
зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей.

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого
матеріального резерву здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про
здійснення державних закупівель”.

10. Зберігання та облік матеріальних резервів здійснюється в
установленому законодавством порядку.

11. Створення та накопичення матеріальних резервів здійснюється
відповідно до річних графіків, затверджених міськвиконкомом та керівниками
підприємств.

12. Матеріальні резерви використовуються виключно для:
здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних

ситуацій;
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
надання постраждалому населенню необхідної допомоги для

забезпечення його життєдіяльності;
розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування

постраждалого населення;
забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами

транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації
постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого
ураження.

13. Місцевий  та об’єктовий матеріальні резерви використовуються
відповідно до рівня надзвичайної ситуації для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об’єктах.

У разі недостатності матеріального резерву (місцевого та об’єктового) чи
його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого
рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням
відповідних органів виконавчої влади та керівників підприємств.



14. Відпуск матеріальних цінностей з матеріальних резервів для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за
рішенням міськвиконкому та керівників підприємств.

Відпуск матеріальних цінностей з місцевих матеріальних резервів, що
підлягають освіженню (поновленню), здійснюється за рішенням зазначених
керівників на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок реалізації
матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення до
матеріальних резервів аналогічних матеріальних цінностей.

15. Відповідальність за створення та використання матеріальних резервів,
здійснення контролю за їх наявністю несуть посадові особи органів виконавчої
влади, міської ради та підприємств відповідно до закону.

16. Районний відділ управління державної служби з надзвичайних
ситуацій України в області здійснює методичне керівництво та контроль за
створенням та використанням матеріальних резервів.

 Керуючий справами                                                                            О.В. Тітаренко



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 04.08.2017 № 260

Номенклатура
місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій на території міста Золотоноша

Керуючий справами                                                                             О.В. Тітаренко

№
п/п

Найменування
матеріально-технічних

засобів

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
(тис.грн.)

Відповідальні за
створення та

зберігання

1 2 3 4 5 6

1. Бензин л. 200 4,8 Міськвиконком,
КП „Міський
водоканал”

2. Дизельне паливо л. 200 4,8 Міськвиконком,
КП „Міський
водоканал”

3. Електростанція
(генератор)

шт. 1 16,0 Міськвиконком,
КП „Міський
водоканал”

4. Мотопомпа в комплекті шт. 1 15,4 Міськвиконком,
КП „Міський
водоканал”

5. Лікарські засоби та
вироби медичного
призначення

згідно переліку 20,0 Золотоніська
центральна районна

лікарня

Всього: 61,0



Додаток 1
до Номенклатури місцевого
матеріального резерву

Пояснювальна записка
до номенклатури місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території
міста Золотоноша

Номенклатура матеріальних засобів для створення місцевого матеріального
резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків у місті Золотоноша є обґрунтованим і
затвердженим у встановленому порядку переліком матеріальних цінностей, що
визначає механізм створення та використання місцевого матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста.

До номенклатури місцевого матеріального резерву включено пально-
мастильні матеріали, технічні засоби, лікарські засоби та вироби медичного
призначення призначені для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення
невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і заходів.

Номенклатура матеріального резерву має 5 пунктів:
1. Бензин
2. Дизельне паливо
3. Електростанція (генератор)
4. Мотопомпа в комплекті
5. Лікарські засоби та вироби медичного призначення

Номенклатуру та обсяги матеріальних резервів визначено з урахуванням
прогнозованих надзвичайних ситуацій для міста, обсягів робіт з ліквідації їх
наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності
постраждалого населення.

Номенклатуру матеріального резерву створено з метою забезпечення
проведення своєчасних заходів щодо запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Керуючий справами О.В.Тітаренко



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 04.08.2017 № 260

Графік накопичення
місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

на території міста Золотоноша

2017 2018№
з/п

Найменування матеріально-
технічних засобів

Одиниці
виміру

Передбачено
номенклатурою ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Бензин л. 200 200

2. Дизельне паливо л. 200 200

3. Електростанція (генератор) шт. 1 1

4. Мотопомпа в комплекті шт. 1 1

5. Лікарські засоби та вироби
медичного призначення
(згідно номенклатури)

тис.грн. 20,0 20,0

        Керуючий справами                                                                                                                                         О.В. Тітаренко
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