
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

            

від __17.07.2019 №___269__ 
                               м.Покровськ 

 

Про затвердження Порядку створення 

та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

в м. Покровську 

 

Відповідно до статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 30.08.2016 № 745 та з метою організації 

належної роботи щодо створення і використання місцевого матеріального резерву для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню, керуючись статтями 

30, 33, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Покровську (додаток  1). 

2. Затвердити Номенклатуру та обсяги накопичення місцевого матеріального 

резерву з урахуванням видів, рівня та масштабів можливих надзвичайних ситуацій, 

прогнозованих обсягів робіт з ліквідації їх наслідків та забезпечення життєдіяльності 

постраждалого населення в м. Покровську (додаток 2). 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) під час формування проектів 

міського бюджету передбачати кошти на виконання заходів щодо поповнення місцевого 

матеріального резерву. 

4. Рішення виконавчого комітету № 214 від 16.09.2015 року «Про створення 

матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків» визнати таким, що втратило чинність. 

5.  Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи міської ради 

(Піхотін). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кірієнко В.В. 

 

 

 

В.о.міського голови         І.Сущенко 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від __17.07.2019 №___268_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в м. Покровську 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог 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», розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.08.2016 № 745 «Про 

затвердження Порядку створення і використання регіонального матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою організації належної 

роботи щодо створення та використання місцевого матеріального резерву, здійснення 

контролю за його наявністю. 

 

2. Порядок визначає основні напрямки створення та використання місцевого 

матеріального резерву у місцевій ланці територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому 

населенню. 

 

3. Матеріальним резервом є запас будівельних і паливно-мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних 

засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. 

 

4. Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної роботи Покровської міської ради забезпечує згідно з відповідними 

рішеннями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій (далі – комісія з питань ТЕБ і НС) створення, накопичення, розподіл та видачу 

матеріально-технічних засобів міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту 

для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення 

заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому допомоги. 

 

 

ІІ. Створення місцевого матеріального резерву 

 

1. Місцевий матеріальний резерв (далі – матеріальний резерв) створюється 

Покровською міською радою для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому 

населенню. 

 

2. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, а також може здійснюватися за рахунок добровільних  

 

 

 



пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, 

інших не заборонених законодавством джерел. 

 

3. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням 

прогнозованих для території міста видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з 

ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності 

постраждалого населення. 

 

4. Місця розміщення матеріального резерву, його номенклатура, обсяги та плани 

(графіки) накопичення затверджуються рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС з 

урахуванням пропозицій ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області, інших 

зацікавлених управлінь і відділів міської ради. 

 

Матеріально-технічні цінності, зараховані до матеріального резерву, розміщуються 

на об’єктах підприємств, установ, організацій, призначених або пристосованих для їх 

зберігання, у тому числі на об’єктах підрозділів Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області, згідно з укладеними договорами з урахуванням оперативної доставки 

резерву до зон можливих надзвичайних ситуацій. При цьому перевага надається 

комунальним підприємствам і установам. 

 

5. Матеріальні цінності, що надходять до матеріального резерву, повинні мати 

сертифікат відповідності на весь нормативний строк їх зберігання. 

 

6. Накопичення матеріального резерву здійснюється за планами (графіками) 

накопичення та номенклатурою, в межах коштів, виділених з міського бюджету та інших 

незаборонених законодавством джерел. 

 

Поновлення матеріального резерву, що був використаний під час запобігання або 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

у міському бюджеті на його створення і накопичення. 

 

ІІІ. Використання матеріального резерву 

 

1. Матеріальний резерв 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 паливно-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних 

засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із 

зони надзвичайної ситуації, можливого ураження. 

 

2. Матеріальний резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

місцевого рівня, а також у разі недостатньої наявності об'єктового матеріального резерву 

або повного його використання за зверненням керівника відповідного суб’єкту 

господарювання. 

Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

здійснюється на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо 

можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію 

техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків. 

 



3. Використання матеріального резерву здійснюється на підставі рішення міської 

комісії з питань ТЕБ і НС, прийнятого відповідно до поданого мотивованого звернення 

керівника підприємства, установи, організації. 

 

Таке звернення подається на підставі документів, що містять обґрунтування 

необхідності залучення (використання) матеріальних цінностей місцевого матеріального 

резерву для вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям (небезпечним 

подіям), забезпечення життєдіяльності населення, виробничої діяльності або захисту 

територій від загрозливих природних процесів. 

 

4. На підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС підприємство, що утримує 

(зберігає) місцевий матеріальний резерв (далі – утримувач резерву), забезпечує відпуск 

матеріально-технічних цінностей спеціалізованим службам цивільного захисту, 

відповідним підприємствам, установам, організаціям для забезпечення виконання завдань, 

викладених у п. 1 цього розділу. 

Копії накладних та інформацію про залишки матеріально-технічних засобів 

матеріального резерву надаються голові міської комісії з питань ТЕБ і НС протягом двох 

годин після їх видачі. 

 

5. Начальники спеціалізованих служб цивільного захисту, керівники суб’єктів 

господарювання, інші посадові особи, яким відповідно до рішення міської комісії з питань 

ТЕБ та НС було видано матеріально-технічні цінності місцевого матеріального резерву, у 

двотижневий термін надають звіти про їх використання голові комісії через сектор з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи  

міської ради. 

 

6. Матеріально-технічні цінності місцевого матеріального резерву, придбані за 

рахунок коштів міського бюджету: 

обліковуються утримувачем матеріального резерву; 

відпускаються відповідно до п.4 цього розділу на підставі накладних на відпуск, 

виданих утримувачем матеріального резерву; 

списуються з обліку утримувачем резерву на підставі звітних документів про їх 

використання. 

Утримувачі резерву несуть відповідальність за наявність та збереженість 

матеріально-технічних цінностей, їх стан, облік та списання. 

 

Облік та списання матеріально-технічних засобів матеріального резерву 

здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством. 

 

7. Видача, використання, списання цінностей або повернення до складу 

матеріального резерву майна довготривалого (багаторазового) використання, 

здійснюються на підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС з подальшим 

оформленням необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів тощо) згідно з 

вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності. 

Кошти, отримані внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на 

придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей. 

 

8. Доставка матеріальних цінностей місцевого резерву до зони надзвичайної 

ситуації за окремим розпорядженням голови міської комісії з питань ТЕБ і НС 

покладається на структурні підрозділи міської ради, виконавчі органи селищних рад, 

міські спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання, на об'єктах 

(території) яких сталася надзвичайна ситуація, або інші юридичні особи. 

 

 

 

 



ІV. Звітність, контроль та відповідальність 

 

1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної роботи  міської ради: 

здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення місцевого 

матеріального резерву та щокварталу інформує Департамент з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації за формою, 

затвердженою наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 

№ 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту»; 

розробляє та надає пропозиції щодо внесення змін і доповнень до номенклатури і 

обсягів місцевого матеріального резерву, готує бюджетні запити на фінансування заходів 

з його створення, нарощування і своєчасного поновлення; 

контролює роботу щодо створення, накопичення, збереження та використання 

об’єктових матеріальних резервів. 

 

2. Керівники підприємств та установ, на балансі яких перебуває міський 

матеріальний резерв, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов 

зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей та надавати відповідну 

інформацію міській комісії з питань ТЕБ і НС через сектор з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи  міської ради. 

Забезпечувати належне зберігання матеріально-технічних засобів місцевого 

матеріального резерву, що перебувають на його балансі, підтримання їх у постійній 

готовності до використання для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

3. Відповідальність за створення, утримання і використання місцевого 

матеріального резерву несуть керівники підприємств та установ, призначених 

утримувачами (зберігачами) матеріального резерву, згідно з чинним законодавством. 

 

 

 

 

Керуючий справами                              А. Жук 

виконкому ради  

 

 

 

Порядок розроблено сектором з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної роботи міської ради 

 

 

 

Завідувач сектору з питань                        О. Піхотін 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, 

мобілізаційної роботи міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від ______________ № _________ 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

місцевого матеріального резерву матеріально-технічних засобів щодо попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків 

 

№ 

з/п 

Найменування  матеріально-технічних  

                            засобів 

Одиниця 

виміру 

           Кількість 

 Необхідно 

   закласти 

Фактично 

закладено 

1. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського  призначення 

1. Цегла тис.од. 1,0 0 

2. Пиломатеріал. м.куб. 3,0 0 

3. Електроди кг. 30 0 

4 Карбід кг  25 0 

5. Кисень балон.  2 0 

6. Шифер м. кв 100 0 

7. Шлакоблок од.  50 0 

8. Бітум кг  10 0 

9. Рубероїд пог.м.  30 0 

10. Скло м.кв.  50 0 

11. Цвяхи тон  0,05  0 

12. Мішки для піску од.  300 0 

13. Канати пог.м.  10 0 

14. Трос сталевий пог.м.  10 0 

15. Арматура різноманітного діаметра тон  0,1 0 

16. Швелер тон  0,1 0 

17. Куток металевий тон  0,1 0 

18.  Труби сталеві тон  0,2 0 

19. Труби чавунні тон  0,1 0 

20. Насоси каналізаційні шт.  3 0 

                                    ІІ. Паливно –мастильні матеріали 

 1. Автобензин  тон  1,2 0 

 2. Дизельне паливо  тон  1,5 0 

 3. Масло моторне  тон   0,2 0 

                                                        ІІІ. Засоби енергозбереження 

 1. Електростанції освітлювальні ЕСД -10 ВО   шт.     1 0 

 2. Кабель силовий різного типу  м.пог.   100 0 

                                            ІV. Засоби насосного обладнання 

 1. Мотопомпи   шт.      2 0 

 2. Насоси різні    шт.      2 0 

 3. Насоси каналізаційні   шт.      3 0 

                           V. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

 1. Бензопили        «Дружба»,       «Урал»         к-т         1 0 

 2. Домкрати     гідравлічні    к-т         2 0 



 3.  Лебідки ручні                                  шт.         2 0 

 4. Пересувні звар.тр-ри типу САК,АДД4002    к-т         1 0 

 5. Пересувний  ацетиленовий генератор 

типу ГВР,АСП-10 

   к-т         1 0 

 6. Кутова шлеф. Машина Д-230    к-т         1 0 

 7. Кутова шлеф. Машина Д-115    к-т         1 0 

 8. Перфоратор    к-т         1 0 

  9. Ножиці  для  різки металевих   листів    к-т         1 0 

 10. Домкрат  телескопічний Д10Р500ПЕ    к-т         1 0 

                                                         VІ.  Речове майно    

 1. Намет МАП18    к-т         1 0 

 2. Печі для обігріву  з  трубами    к-т         1 0 

VІІ.  Засоби РБХЗ 

  1. Протигази ГП -5, ГП -7 од.         20  0 

  2. Протигази для дітей од.         10  0 

  3. Респіратори од.         70  0 

  4. Костюми ОЗК, Л1 од.         5/2 0 

                                                 VІІІ. Медичні  засоби і препарати   

  1. Медичні  укладки на 50 уражених із 

розрахунку на 3 доби             У тому 

числі: 

  0 

 1.1 -на  випадок  травматизму к-т         1 0 

 1.2 - на випадок опіків к-т         1 0 

 1.3 -на випадок виникнення  захворювань, 

викликаних гострою кишковою інфекцією 

к-т         1 0 

 1.4 -при отруєнні чадним газом к-т         1 0 

 1.5 -при отруєнні хлором, аміаком к-т         1 0 

 

 

 

Керуючий справами                                А. Жук 

виконкому ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Покровської міської ради 
 
Про затвердження Порядку створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Покровську 
_______________________________________________________________________ 

(назва проекту акта) 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Основними небезпеками для населення, економіки і території міста є імовірність 

виникнення ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру. З метою 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій існує потреба у створенні місцевого 

матеріального резерву матеріально-технічних засобів. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Шляхами досягнення є: затвердження Порядку створення та використання 

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, затвердження  Номенклатури та обсягів накопичення місцевого матеріального 

резерву з урахуванням видів, рівня та масштабів можливих надзвичайних ситуацій, 

прогнозованих обсягів робіт з ліквідації їх наслідків та забезпечення життєдіяльності 

постраждалого населення. 

3. Правові аспекти 

Відповідно до статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово- цивільної адміністрації від 30.08.2016 № 745 та з метою організації 

належної роботи щодо створення і використання місцевого матеріального резерву для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Поновлення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів з міського 

бюджету, інших джерел не заборонених законом. 

                                      5. Позиція заінтересованих органів 

Матеріально-технічні цінності, зараховані до матеріального резерву, розміщуються 

на об’єктах підприємств, установ, організацій, призначених або пристосованих для їх 

зберігання, у тому числі на об’єктах підрозділів Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області згідно з укладеними договорами з урахуванням оперативної доставки 

резерву до зон можливих надзвичайних ситуацій. При цьому перевага віддається 

комунальним підприємствам і установам. 

                                             6. Регіональний аспект 

Рішення діє в межах юрисдикції Покровської міської ради 

                              7. Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

                                          8. Прогноз результатів 
Місцевий матеріальний резерв створюється Покровською міською радою для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

 

Завідувач сектору з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, 

мобілізаційної роботи міської ради ____                    О. Піхотін 

 



«_____»___________201____р. 


