
                                                                                             ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
      березня 2021                                   Деражня                                  № ____ 
 

    Про створення матеріального резерву                                                                                                                                              
місцевого рівня для здійснення заходів                                                                                                          
спрямованих на запобігання і ліквідацію                                                                                                
наслідків надзвичайних ситуацій та                                                                                                                       
надання допомоги постраждалому                                                                                                                 
населенню, проведення невідкладних                                                                                                  
відновлювальних робіт і заходів та                                                                                                            
затвердження номенклатури та обсягів 
  

   Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Деражнянської  міської 
ради, з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію 
наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому 
населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015р. №775 “Про 
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити матеріальний резерв місцевого рівня для здійснення заходів 
спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та 
надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 
відновлювальних робіт і заходів: 

1.1 контроль за зберіганням, використанням та поповненням міського 
матеріального резерву покласти на спеціаліста I категорії з питань цивільного 
захисту і взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
виконавчого комітету міської ради; 

1.2 зберігання матеріально-технічних засобів місцевого матеріального 
резерву, здійснювати в підвальному  приміщені на території міської ради  за 
адресою м. Деражня, вул. Миру 13 та згідно додатка №2; 



1.3 міський матеріальний резерв використовувати тільки 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; 

1.4   створення та поповнення міського матеріального резерву здійснювати за 
рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень не забороненим 
законодавством України; 

1.5  залучення міського матеріального резерву проводити за розпорядженням 
міського голови. 

2. Затвердити номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву для 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, 
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів (додаток№1). 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на спеціаліста I категорії 
з питань цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря               
Деражнянської міської ради Валентину СИДОРУК та постійну комісію 
міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку(голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 

  

 

Міський голова                                                             Андрій КОВПАК 
  

 
 
 
 
 



Додаток1 
до рішення сесії міської ради 

від  03.2021р. №_____ 
Номенклатура та обсяги 

місцевого матеріального резерву для здійснення заходів спрямованих на 
запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання 

допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 
відновлювальних робіт і заходів 

№№ 

п-п 
Найменування матеріального 

резерву 
Одиниця 
виміру Обсяги Примітка 

Будівельні матеріали 
1. шифер хвильовий лист 500   
2. цвяхи шиферні кг 50   
3. пиломатеріали м3 5   
4. мішки шт 300   

Обладнання та інструмент 
1. електростанція освітлювальна шт 1   
2. електростанція силова шт 1   
3. зварювальний апарат шт 1   
4. переносні мотопомпи шт 1   
5. човен надувний шт 1   
6. бензопили шт 1   
7. сокири шт 5   
8. лопати совкові шт 10   
9. лопати штикові  шт 10   

Паливно-мастильні матеріали 
1. бензин А-92 т 1   
2. дизельне паливо т 1   

Речове майно 
1. брезентовий намет з опалювальним 

пристроєм 
шт. 1   

Засоби системи оповіщення 
1. Трохканальний пристрій запису 

мовної інформації DTR-08-GSM 
шт.  1  

 
 



Додаток№2 
до рішення сесії міської ради 

від  03.2021 року №  
 
 

МІСЦЯ 
розміщення та збереження місцевого матеріального резерву  

Назва продовольчих запасів Місце зберігання запасів 
Особа, відповідальна за 

збереження запасів (Прізвище 
та ініціали) 

Автобензин   
Дизельне пальне   
Моторні масла   
Пиломатеріали СЛКП «Флора» Молочнюк О.М. 
Шифер ПП «Сулін І. А.» Сулін І. А. 
Цвяхи будівельні ПП «Сулін І. А.» Сулін І. А. 
Пиломатеріали ПП «Сулін І. А.» Сулін І. А. 
Скло віконне ПП «Сулін І. А.» Сулін І. А. 
Цемент ПП «Сулін І. А.» Сулін І. А. 
Лопати совкові та штикові Складське приміщення міської ради Дмитерко А.С. 
Мішки 11 ДПРЧ ГУ ДСНС в Хмельницькій області Король С.Б. 
Електростанція 
освітлювальна.  

Складське приміщення міської ради 
 

Дмитерко А.С. 
 

Електростанція силова 11 ДПРЧ ГУ ДСНС в Хмельницькій області Король С.Б. 

Мотопомпа 11 ДПРЧ ГУ ДСНС в Хмельницькій області Король С. Б. 
Човен 11 ДПРЧ ГУ ДСНС в Хмельницькій області Король С. Б. 
Бензопила Складське приміщення міської ради Король С.Б. 



Сокири Складське приміщення міської ради Дмитерко А.С. 
Трьохканальний пристрій 
запису мовної інформації 
DTR-08-GSM 

Кабінет спеціаліста I категорії з питань ЦЗ і 
взаємодії з ПО та ОР міської ради 

Петров В. В. 

                                
 
 
 
 
 
 
       Спеціаліст I категорії з питань ЦЗ і взаємодії з ПО та ОР міської ради                                                             Володимир ПЕТРОВ 


