
   
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.12.2021 № 568 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження номенклатури та обсягів матеріально-технічних засобів 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків, що підлягають закладенню у місцевий 

резерв Золотоніської міської територіальної громади 

  

З метою організації роботи щодо створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків, відповідно до статті 98 

Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій”, керуючись п.п. 7„а” ч. 1 ст. 38 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

 1. Затвердити номенклатуру та обсягів матеріально-технічних засобів 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків, що підлягають закладенню у місцевий 

резерв Золотоніської міської територіальної громади згідно з додатком. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Луща О.О.). 

 

 

Секретар ради                                                                            Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету 

від 10.12.2021 № 568 
 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

та обсяги матеріально-технічних засобів щодо попередження і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, що  підлягають 

закладенню у місцевий резерв Золотоніської міської територіальної громади.  

 

№ 

з/п 

Найменування 

запасів 

Одиниця 

виміру 

Норма 

накопичення 

Вартість 

(тис. грн.) 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1 Шифер 8-ми хвильовий шт. 300 51,000 

2 Цвяхи  шиферні кг 50 2,600 

3 Цвяхи будівельні кг 50 2,300 

4 Пиломатеріали куб.м. 10 75,00 

5 Електроди МР3 кг 5 0,300 

6 Мішки шт. 200 1,500 

7 Лопати штикові шт. 5 1,200 

8 Лопати совкові шт. 5 1,500 

9 Сокири  шт. 5 4,000 

10 Молоти шт. 5 1,500 

11 Ломи будівельні шт. 5 2,500 

IІ. Паливно-мастильні матеріали 

12 Автобензин л 1000 32,000 

13 Дизельне пальне л 1000 30,000 

 

IІІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

14 Бензопила  шт. 4 28,000 

15 Зварювальний апарат шт. 1 5,000 

16 Драбина розкладна шт. 1 6,000 

ІV. Засоби енергопостачання 

17 Електростанція силова 20 кВт./год. шт. 1 220,000 

V. Засоби для розміщення рятувальників (потерпілих) 

18 Намет УСТ-56 (5мХ5м, 24 чол.) к-т 1 30,000 

 Загальна сума   494,400 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    Оксана ШАКУРА 


