
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27  вересня  2016 року                                                              № 143 

 

Про Порядок створення та використання  

матеріального резерву смт Власівка для  

запобігання і ліквідації наслідків надзви- 

чайних ситуацій 

 

Відповідно до 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 

підпунктом 6 пункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Власівської селищної 

ради    

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити Порядок створення та використання матеріального резерву 

смт Власівка для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(додаток 1). 

2. Затвердити номенклатуру та обсяги матеріального резерву 

смт Власівка для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(додаток 2). 

3. Встановити, що заходи з накопичення, поповнення та утримання 

матеріальних запасів здійснюють КП «Власівські мережі», КП «Благоустрій», 

КВКП «Водограй», місцева пожежна команда відповідно до затвердженої 

номенклатури а саме: 

3.1. Будівельних матеріалів, електротехнічних засобів та засобів 

загальногосподарського призначення – КП «Власівські мережі», КВКП 

«Водограй»; 

3.2. Засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт – місцева пожежна 

команда, КП «Благоустрій» 

3.3. Засобів оповіщення і зв’язку, радіаційно-хімічного захисту – 

виконком селищної ради. 



4. Визначити місце розміщення та зберігання матеріальних засобів 

місцевого резерву: 

4.1. Комунальне підприємство «Власівські мережі» - складські 

приміщення цього підприємства; 

4.2. Комунальне водопровідно–каналізаційне підприємство «Водограй» - 

складські приміщення цього підприємства; 

4.3. Місцева пожежна команда - складські приміщення цієї установи. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради та планово-

економічному відділу селищної ради під час формування проектів бюджету на 

наступні роки, на підставі пропозицій головного розпорядника, передбачати 

кошти для створення та поповнення матеріального резерву смт Власівка 

відповідно до чинного законодавства. 

6. Планово-економічному відділу виконавчого комітету Власівської 

селищної ради визначити до 01 листопада 2016 року перелік підприємств, 

установ, організацій, які можуть забезпечити продовольством та речовим 

майном постраждале населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на 

договірних умовах. 

7. КП «Власівські мережі», КВКП «Водограй» до 01 листопада 2016 року 

провести оцінку технічного стану складських приміщень, де будуть зберігатися 

матеріальні запаси (будівельні та інші матеріали), що входять до місцевого 

резерву, місцевій пожежній команді провести ревізію обладнання та 

підтримувати його в належному стані. Про результати проведеної роботи 

проінформувати виконавчий комітет Власівської селищної ради до 

01 листопада 2016 року. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову 

Бабаченка А.Г. та заступника селищного голови Кравченка В.І. відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

Селищний голова                                                               А.Бабаченко 

 



 

           Додаток 1 

          до рішення виконавчого комітету                  

          Власівської селищної ради 

          від «27» вересня 2016  № 143 

 

ПОРЯДОК  

створення та використання матеріального резерву смт Власівка для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

1. Порядок створення та використання матеріального резерву 

смт Власівка для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі 

– Порядок) визначає механізм створення та використання матеріального 

резерву смт Власівка 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. Матеріальний резерв смт Власівка створюється виконавчим комітетом 

Власівської селищної ради (далі - виконавчим комітетом) для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

4. Номенклатура та обсяги матеріального резерву смт Власівка 

визначаються та затверджуються виконавчим комітетом. Номенклатура та 

обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням прогнозованих для 

конкретної території, галузі, 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 за рахунок коштів селищного бюджету. 

Створення, утримання та поповнення матеріального резерву 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 та зберігання матеріального резерву визначаються і 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради. 



Матеріальні резерви розміщуються на об’єктах, призначених або 

пристосованих для їх зберігання з урахуванням оперативної доставки таких 

резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій. 

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, 

повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх 

зберігання. 

8. Керівники установ, 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 

матеріального резерву смт Власівка, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі». 

10. Зберігання та облік матеріального резерву смт Власівка здійснюється 

в установленому законодавством порядку. 

11. Накопичення матеріального резерву смт Власівка здійснюється 

відповідно до річних графіків або цільової програми захисту населення і 

території смт Власівка від надзвичайних ситуацій, затверджених виконавчим 

комітетом. 

12.  Матеріальний резерв селища використовується 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. У разі недостатності матеріального резерву смт Власівка чи його 

використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня. 

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням 

виконавчого комітету до голови Світловодської міської ради та до голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації для залучення  матеріального 

резерву регіонального рівня. 

14. Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за 

рішенням виконавчого комітету. 

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву, що підлягають 

освіженню (поновленню), здійснюється за рішенням виконавчого комітету 

відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти, отримані внаслідок 



реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення 

до матеріального резерву оновлених аналогічних матеріальних цінностей.  

15. Відповідальність за створення та використання матеріального резерву 

смт Власівка, здійснення контролю за його наявністю несуть посадові особи 

виконавчого комітету: голова селищної ради та заступник селищного голови, 

керівники підприємства, установи, де розміщено матеріальний резерв 

відповідно до закону. 

16. Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюється Власівською селищною радою. 

 

Заступник селищного голови                                         В.І.Кравченко  
 

 

 

 



 
 Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Власівської селищної  ради 

від «27» вересня 2016   № 143 

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ 

матеріального резерву смт Власівка  

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування матеріальних засобів 

Одиниця 

виміру 

Норма 

накопичення 

Вартість 

товару, 

тис.грн. 

І. Будівельні матеріали 

1 Шифер  листів 100  
2 Цвяхи шиферні кг 100  
3 Цвяхи будівельні кг 100  
4 Пиломатеріали  м

3
 10  

5 Скло  м
2
 50  

ІІ Засоби енергопостачання 

1 Генератор шт. 1  

ІІІ. Паливно-мастильні матеріали 

1 Бензин  літрів 300  
2 Дизельне пальне  літрів  270  

IV. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

1 Переносна мотопомпа шт. 1  
2 Бензопила шт. 1  
3 Мішки  шт. 200  

V. Речове майно 

1 Намет УЗ-68 шт. 1  
2 Засоби обігріву шт. 1  

VI. Засоби оповіщення і зв’язку 

1 Мегафон шт. 1   


