
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15.12.2020 № 2-11/VIII 

м. Золотоноша  
 

Про затвердження комплексної програми створення матеріально-технічного 

резерву Золотоніської територіальної громади щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період на 2021–2023 роки 
 

Відповідно до статей 7 та 19 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про 

затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю”, пунктів 1, 16 статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись    

п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити комплексну Програму створення матеріально-технічного 

резерву Золотоніської територіальної громади щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період на 2021 – 2023 роки 

(далі – Програма) згідно з додатком. 

2. Визначити головним розпорядником коштів Програми – виконавчий 

комітет Золотоніської міської ради. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

громади та в межах наявних фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених 

бюджетним законодавством і міською радою, передбачити фінансування 

заходів цієї Програми. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.).  
 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

Луща  23904  С.Ю.  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-11/VIII 
 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

створення матеріально-технічного резерву  Золотоніської територіальної 

громади  щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у 

мирний час та у особливий період на 2021 – 2023 роки 
 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання Російської 

Федерації у внутрішні справи України, загострення суспільно - політичної 

ситуації на сході України, факти неприхованої агресії, активізація дій 

незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що 

становить загрозу посягання на територіальну цілісність, ставлять Україну 

перед необхідністю підтримання Збройних Сил України, інших військових 

формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну 

відповідь реальним і потенційним загрозам України.  

На виконання вимог Указів Президента України від 17.03.2014                

№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію», від 01.05.2014 № 447/2014 «Про 

заходи щодо підвищення обороноздатності держави» щодо забезпечення 

активізації роботи з комплектування військових частин територіальної оборони, 

зокрема, шляхом прийняття громадян України на військову службу за 

контрактом, органи місцевого самоврядування зобов’язані налагодити 

взаємодію з органами військового управління, забезпечити сприяння у 

вирішенні питань формування та забезпечення військових частин 

територіальної оборони. 

Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), запровадження на 

місцевому рівні невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації 

програми і передбачених нею заходів.  

Комплексна програма створення, на території Золотоніської міської 

об’єднаної територіальної громади, матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2021-2023  роки (далі - Програма) розроблена відповідно до пункту 4 

частини 1 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи Укази 

Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення 

рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 

№ 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (із 

змінами), а також законів України «Про оборону України», «Про військовий 



обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про правовий режим воєнного стану». 

       Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики у сфері 

захисту незалежності та територіальної цілісності Держави, захисту населення і 

територій, попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), 

своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також 

надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(подій) у мирний час та особливий період тощо. 

       Одними з головних і невід’ємних елементів захисту Держави є створення 

загонів територіальної оборони, які призначені для охорони та оборони об’єктів 

інфраструктури та потенційно небезпечних об’єктів, розташованих на території 

громади, створення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру.  

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 

території громади у мирний час та у особливий період, створюється місцевий 

матеріально-технічний резерв. 

Паспорт Програми наведений у додатку 1 до Програми. 

2. Мета та завдання Програми 

Головною метою та завданням Програми є:  

забезпечення надійного і сталого функціонування місцевої системи 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;  

забезпечення функціонування та розвитку пункту управління та органу 

управління системою цивільного захисту громади; 

створення обсягів матеріально-технічного запасу для попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків; 

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території 

громади, створення та всебічне забезпечення загонів територіальної оборони 

громади; 

організація культурно-виховних заходів із військовослужбовцями та 

залучення їх до проведення військово-патріотичного виховання молоді. 

 

3.Заходи Програми 

Заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатках 2 та 3 

до Програми. 

 

4. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо 

покращення безпеки Держави та населення громади, забезпечити стале 

функціонування економіки громади, реалізувати одне з головних завдань – 



своєчасне попередження про надзвичайні ситуації техногенного, природного та 

воєнного характеру місцевого рівня, захисту населення у мирний час та 

особливий період, забезпечення проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів. 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити функціонування та 

розвиток пункту управління та органів управління системою цивільного 

захисту громади, створити місцевий матеріально-технічний резерв (у тому 

числі лікарських засобів та засобів медичного призначення) для попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків, забезпечити проведення мобілізації людських і транспортних 

ресурсів та всебічного забезпечення загонів територіальної оборони, 

облаштувати технічними засобами охорони підприємства комунальної 

власності, установи та організації бюджетної сфери громади. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Золотоніської міської  територіальної громади та інших джерел фінансування 

незаборонених законодавством. 

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми у 2021-2023 роках 

визначатиметься, виходячи з фінансової спроможності бюджету на підставі 

обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями програми. 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

 Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

начальника відділу з питань НС Золотніської міської ради. 

 Моніторинг виконання програми здійснюється управлінням фінансів. 

 Майно місцевого матеріально-технічного резерву зберігається на складі 

КП «Міський водоканал» чи на відповідальному зберіганні у постачальника. 

 

Секретар ради                                                                         Н.О. Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 
Паспорт комплексної програми 

створення матеріально-технічного резерву Золотоніської територіальної 

громади щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний 

час та у особливий період на 2021-2023 роки 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Золотоніської міської 

ради 
2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Пункт 4 частини 1 статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України, враховуючи 

Укази Президента України від 09.02.2001 

№ 80/2001 «Про заходи щодо підвищення 

рівня захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» (із змінами), а також законів України 

«Про оборону України», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про правовий режим воєнного стану». 
3 Розробник Програми/ 

співрозробник 

Відділ з питань НС Золотоніської міської ради/ 

Золотоніський РВ У ДСНС  

3 Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ з питань НС Золотоніської міської ради 

4 Учасники Програми Відділ з питань НС виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, Золотоніський РВ 

У ДСНС України у Черкаській області 

5 Головна мета Програми Метою Програми є забезпечення заходів з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціально-

політичного характеру, заходів, пов’язаних із 

запобіганням виникнення надзвичайних 

ситуацій чи недопущення переростання у 

надзвичайну ситуацію техногенного та 

природного характеру, або пом’якшення її 

можливих наслідків, інших непередбачених 

заходів, які відповідно до законів можуть 

здійснюватися за рахунок бюджету ради, але 

не мають постійного характеру і не можуть 

бути передбачені під час складання проекту 

бюджету ради. 



6 Термін реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

7 Обсяг фінансових 

ресурсів, для реалізації 

Програми 

796,1 тис. грн. 

 обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 

може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади впродовж терміну дії  

Програми   

 

 

 

Секретар ради                                                                          Н.О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

ЗАХОДИ 

до комплексної програми створення матеріально-технічного резерву 

Золотоніської територіальної громади 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та у особливий період на 2021-2023 роки 
 

№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання заходів 

Джерела 

фінансування 

1. Створеня місцевого 

матеріально-технічного 

резерву Золотоніської 

територіальної громади 

щодо попередження і 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій у мирний час 

та у особливий період 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Золотоніської 

міської 

територіальної 

громади, кошти 

інших джерел 

не заборонених 

законодавством 

2. Придбання спальних 

комплектів для пункту 

управління у районі 

ліквідації надзвичайної 

ситуації  

Протягом 

2021-2022 

років 

Золотоніський РВ 

У ДСНС 

Бюджет 

Золотоніської 

міської 

територіальної 

громади, кошти 

інших джерел 

не заборонених 

законодавством 

 

Секретар ради                                                                                       Н.О. Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

та обсяги матеріально-технічних засобів, що підлягають закладенню 

у місцевий резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та орієнтовний кошторис видатків на реалізацію Програми на 

2021-2023 роки 

Фінансування на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування 

запасів 

Одиниця 

виміру 

Норма 

накопичення 

Вартість 

 (тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1 Шифер 8-ми хвильовий шт. 100 15  

2 Цвяхи  шиферні кг 25  2.5 

3 Цвяхи будівельні кг 50  5 

4 Пиломатеріали Куб.м. 3  15 

5 Електроди МР3 кг 5  0.3 

6 Мішки Шт. 200 1  

7 Лопати штикові Шт. 5  0.5 

8 Лопати совкові  шт. 5 0.5  

IІ. Паливно-мастильні матеріали 

9 Автобензин л 300 7.5  

10 Дизельне пальне л 300  7.5 



  

IІІ. Засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт  

11 Бензопила  шт 4 28 

12 Зварювальний апарат шт 1 5.0 

13 Спальний комплект для пункту 

управління у районі ліквідації 

надзвичайної ситуації  

шт 

 

6 
30 

ІV. Засоби енергопостачання 

14 Електростанція силова 20 

квт./год. 
шт 1 150 

 Загальна сума   267.8 

Фінансування на 2022 рік 

 

 № 

з/п 

Найменування 

запасів 

Одиниця 

виміру 

Норма 

накопичення 

Вартість 

 (тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1 Шифер 8-ми хвильовий шт. 100 15  

2 Цвяхи  шиферні кг 25  2.5 

3 Цвяхи будівельні кг 50  5 

4 пиломатеріали Куб.м. 4  20 

5 Круги до шліфмашинки шт 10  0.3 

6 Стрічка огороджувальна м 1000 1  



7 Ломи Шт. 5  0.5 

8 Сокири  шт. 5 0.5  

IІ. Паливно-мастильні матеріали 

9 Автобензин л 300 7.5  

10 Дизельне пальне л 300  7.5 

  

IІІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт  

11 Тачка шт 2 2,5 

12 Кутова шліфмашина шт 1 2.5 

ІV. Засоби забезпечення роботи на воді 

13 Човен моторний  шт 1 200 

 Загальна сума   261.3 

Фінансування на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування 

запасів 

Одиниця 

виміру 

Норма 

накопичення 

Вартість 

 (тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1 Профнастил шт. 200 90  

2 Саморізи кг 10  2.5 

3 Дриль аккумуляторна шт 2  5 



4 Пиломатеріали Куб.м. 4  20 

5 Цемент мішок 20  1.5 

6 Пісок мішок 80 1.5  

7 Молоти Шт. 5  0.5 

8 Цвяховидирачі  шт. 5 0.5  

IІ. Паливно-мастильні матеріали 

9 Автобензин л 500 10  

10 Дизельне пальне л 500  10 

  

IІІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт  

11 Драбина розкладна шт 1 5,5 

12 Перфоратор шт 1 5.0 

ІV. Засоби для розміщення рятувальників 

13 Палатка армійська з інвентарем шт 1 100 

 Загальна сума   239.5 

Секретар ради                                                       Н.О. Сьомак 

 
 

 

 


