
                  

    
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від “____” _____________ 2019 року                                          № _____ 

 

 
Про створення міського матеріального  

резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 
 

Керуючись ст. 144 Конституції України, пунктом 15 частини другої          

ст. 19 та ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктом 3 частини 
першої ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року 

№ 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

30 серпня 2016 року  № 365-р “Про створення обласного матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити номенклатуру та обсяги міського матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається. 

 

2.  Визначити відповідальним за створення міського матеріального 
резерву управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького.   

 

3. Місцем зберігання міського матеріального резерву визначити 
складське приміщення комунального підприємства "Аварійно-диспетчерська 

служба" Міської ради міста Кропивницького".  

 

4.  Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Міської ради міста Кропивницького:  

1) здійснювати накопичення резервів відповідно до річних графіків, 

затверджених міською комісією з питань техногенно – екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій;  

2) забезпечувати зберігання, облік та використання матеріальних 

цінностей міського резерву згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку 
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створення та використання матеріальних резервів для запобігання 
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”; 

3) за необхідності проводити коригування номенклатури та обсягів 

міського матеріального резерву, виходячи з реального техногенно-
екологічного стану міста. 

 

5. Фінансовому управлінню, управлінню з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 
Кропивницького під час формування проекту міського бюджету на  

відповідний бюджетний рік передбачати видатки на створення міського 

матеріального резерву.  
 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мосіна О.В. 

 
 

 

Міський голова             А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Олександр Безеда 22 86 20    
 


