
                 

                                                      У К Р А Ї Н А

      Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від  "___" ___________ 2017 року                                                        № ___

Про створення міського матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

Керуючись  ст.  144 Конституції  України,  пунктом 15 частини другої

ст. 19 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  Порядок  створення  та  використання  міського

матеріального резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуацій (далі - Порядок), що додається.

2.   Визначити  відповідальним  за  створення  міського  матеріального

резерву управління з  питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення Кіровоградської міської ради.  

3.  Місцем  зберігання  міського  матеріального  резерву  визначити

складське  приміщення  комунального  підприємства  "Кіровоградська

аварійно-диспетчерська служба". 

4.  Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення Кіровоградської міської ради: 

1)  здійснювати  накопичення  резервів  згідно  з  номенклатурою  та

обсягами запасів міського матеріального резерву; 

2) забезпечувати зберігання та облік матеріальних цінностей міського

резерву згідно з вимогами Порядку;

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 Кіровоградської міської ради 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  Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович 

Безеда 22 86 20   
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради           

" ___ " _________ 2017     

№ _____

ПОРЯДОК 

створення та використання міського матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1.  Номенклатура  та  обсяги  міського  матеріального  резерву

визначаються  з  урахуванням  прогнозів  ймовірності  виникнення

надзвичайних ситуацій та їх наслідків та затверджуються міською комісією  з

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.   

2.  Створення  та  поповнення  міського  матеріального  резерву

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.  

3.  Матеріальні  цінності,  що  поставляються  до  міського  резерву,

повинні  мати  сертифікати  відповідності  на  весь  нормативний  термін  їх

зберігання.  

4. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до міського

резерву, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення

державних закупівель".  

5.  Матеріальні  цінності  вважаються  закладеними  до  міського

матеріального резерву після підписання акта про їх прийняття, розміщення

на  місті  постійного  зберігання  та  оформлення  відповідних  обліково-

бухгалтерських документів.   

6. Міський матеріальний резерв використовується виключно з метою: 

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.  

7. Міський матеріальний резерв використовується з метою запобігання

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста.

 У  разі  недостатності  міського  матеріального  резерву  чи  його

використання  у  повному  обсязі  залучається  матеріальний  резерв  вищого

рівня. 



Залучення  матеріального  резерву  вищого  рівня  здійснюється  за

рішенням відповідних органів виконавчої влади.  

8.  Відпуск  матеріальних  цінностей  міського  матеріального  резерву

здійснюється  за  рішенням міської  комісії  з  питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій.  

          9. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення Кіровоградської  міської  ради  забезпечує створення,  зберігання і

використання  міського  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій.   

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення Кіровоградської міської ради                            С.Коваленко
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