УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ______________ № ___
м.Покровськ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.07.2019 № 269 «Про
затвердження порядку створення та використання місцевого матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у м.Покровську»
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні», згідно статей 19, 81, 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 (зі змінами), 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» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17.07.2019 № 269
«Про затвердження порядку створення та використання місцевого матеріального
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у
м.Покровську», а саме: додаток 2 «Номенклатура місцевого матеріального резерву
матеріально-технічних засобів щодо попередження і ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» викласти у новій
редакції (додається).
2.Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ з
питань безпеки, запобігання та виявлення корупції міської ради (Коломійцев) та
департамент фінансово-економічної політики та управління активами міської ради
(Порецька), контроль - на заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Шабельника М.М. та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського Добровольського О.О.

Міський голова

Р.Требушкін

Додаток
до рішення виконавчого
комітету
від __________ № ____
НОМЕНКЛАТУРА
матеріального резерву матеріально-технічних засобів щодо попередження і
надзвичайних ситуацій та їх наслідків
№

Найменування майна

Одиниця
виміру

Обсяги
накопичення

Відповідальний
виконавець/розпорядник
(одержувач) коштів місцевого
бюджету

Засоби індивідуального захисту
1 Протигаз ГП-5

шт

1000

КП «Муніципальна служба
правопорядку Покровської міської
ради»

Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт
2 Бензопила

шт

13

Житлово-комунальний відділ
міської ради

Речове майно
3 Каски

шт

130

4 Бронежилети

шт

130

5 Розгрузки армійські

шт

100

6 Спецодяг

шт

200

Покровська міська рада

Паливо-мастильні матеріали
7 Бензин Е-92

л

30000

8 Дизельне паливо

л

30000

9 Газ

л

10000

10 Масло для генератора

л

1200

Покровська міська рада
КП «БКП»
КП «Покровськводоканал»
КП «Покровськтепломережа»
Житлово-комунальний відділ
міської ради
Департаменту фінансовоекономічної політики та
управління активами міської ради

Засоби загальногосподарського призначення
11 Мішки

шт

20 000

12 Шифер

шт

400

13 Плити OSB

шт

2000

14 7Плівка поліетиленова

м

2 000

15 Швелер N 20

м

300

т

5

рул

100

16 Руберойд

Житлово-комунальний відділ
міської ради

м2

1 200

Транспортні засоби
17 Мікроавтобус

шт

1

18 Автомобіль-позашляховик

шт

1

19 Водовози

шт

2

КП «ПокровськАвто»

КП «Покровськводоканал»

Лікарські засоби та вироби медичного призначення
19 Аптечка

шт

370

20 Йодовмістні препарати

шт

1 000

Продовольство
21 Сухі пайки

шт

6 000

22 Консерви

шт

5 000

23 Сухі супи

шт

10 000

24 Каші

шт

10 000

25 Чай

шт

1 000

26 Сухарі (3 кг)

шт

500

27 Картопляне пюре швидкого
приготування

шт

200

28 Вермішель швидкого
приготування

шт

200

29 Згущене молоко, 1 кг

шт

200

30 Квасоля (0,5 л)

шт

2 000

31 Дитяче харчування (суміш)

шт

1 000

Відділ освіти міської ради

Інші матеріальні цінності
32 Ліхтарі

шт

1 000

33 Генератор 1,5 кВт

шт

50

34 Генератор 3,0 кВт

шт

30

35 Запчастини для спецтехніки

шт

Покровська міська рада

36 Запчастини для автобусів

шт

КП «ПокровськАвто»

37 Туалетний папір

шт

1 000

38 Серветки вологі

шт

1 000

39 Посуд одноразовий

шт

10 000

40 Підгузки дитячі

шт

1 000

Керуючий справами
виконкому ради

Житлово-комунальний відділ
міської ради

Покровська міська рада

А.Жук

АРКУШ
погодження до проекту рішення виконавчого комітету
Покровської міської ради Донецької області
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.07.2019 № 269
«Про затвердження порядку створення та використання місцевого
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у м.Покровську»

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Департаментом фінансово-економічної політики та
управління активами Покровської міської ради Донецької області
Директор Департаменту

Ю. Порецька

ПОГОДЖЕНИЙ:
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

М.Шабельник

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.Добровольський

Керуючий справами виконкому

А.Жук

Начальник відділу юридичного забезпечення
діяльності міської ради та її виконавчих органів

В.Пишна

Начальник відділу з
документообігу міської ради

Г.Борисова

