
      

 

                                                                                          

 

УКРАЇНА  

 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А     Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  
                          (тринадцята (31) сесія сьомого скликання) 

 

 

від  07 березня 2019 року                                                     м. Городня 

 
 

Про затвердження Програми «Створення  

матеріального резерву для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних  

ситуацій на території Городнянської  

міської ради у 2019 році» 

 

 

      Відповідно до положень Конституції України, статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України, Бюджетного кодексу України, Указів 

Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 „Про заходи щодо підвищення 

рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру“ та від 26.03.1999 № 284/99 „Про Концепцію 

захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій“, наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, 

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 Чернігівської ОДА від 28 грудня 2018 року №811 «Про створення 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», 

керуючись ст. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада, 

                                            В И Р І Ш И Л А  : 

1. Затвердити  програму «Створення матеріального резерву для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Городнянської  

міської ради у 2019 році».  



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально – економічного розвитку 

Городнянської міської ради. 

 

 

Міський голова                                            А.І. Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

 

Програма 

„ Створення матеріального  

резерву для запобігання і ліквідації наслідків   

надзвичайних ситуацій на території Городнянської міської ради   

у 2019 році» 

 

1. Вступ 

 

 Відповідно до положень Конституції України, статей 26,Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

Бюджетного кодексу України, Указів Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 „Про 

заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру“ та від 26.03.1999 № 284/99 „Про Концепцію 

захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій“, 

наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“,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 Чернігівської ОДА від 28 грудня 2018 року №811 «Про створення матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», на місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування покладається відповідальність за розроблення та 

забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

 

2. Оцінка поточної ситуації 

 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля, та безумовного 

надання переваги раціональній і превентивній безпеці. 

Існує велика зношеність обладнання та зовнішніх мереж на об'єктах житлово-

комунального господарства. Окремі мережі водопостачання та водовідведення повністю 

відпрацювали свій ресурс і підлягають терміновій заміні. 

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій свідчить, що їхня загальна кількість за останні роки не 

зменшується та відсутність місцевого матеріального резерву не дозволяє аварійно-



відновлювальним силам своєчасно виконати заходи,  спрямовані на запобігання, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги населенню, яке постраждало. 

Зазначене в оцінці поточної ситуації дає змогу зробити висновок, що створення 

місцевого матеріального резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну 

основу для оперативного проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, забезпечення зниження матеріальних збитків та зменшення 

кількості можливих втрат населення. 

4. Мета Програми 

Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Кодексу цивільного 

захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 

„Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій“. 

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та 

ефективного функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Городнянської міської ради. 

 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Єдиним способом розв’язання зазначеної проблеми є фінансування за рахунок 

коштів місцевих бюджетів.  

Програма передбачає розв’язання проблеми з матеріально-технічного резерву 

Городнянської міської ради та ефективного функціонування ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Городнянської міської ради. 

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення 

та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій“.  

 

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2019 рік становить – 48500,0 гривень 

(сорок вісім тисяч п’ятьсот гривень).  

Джерело фінансування Програми – бюджет Городнянської міської ради – 48500,0 

гривень. 

7. Строки та етапи виконання Програми    

      

Термін реалізації Програми – 2019 рік. 

 

8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 

 

№ 

п/п 

Завдання Напрямки фінансування 



1 Створення матеріальних  

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків   

надзвичайних ситуацій у Городнянській 

міській раді.   

 

Придбання шанцевого інструменту та 

предметів першої необхідності для 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Реалізація Програми дасть змогу досягти ефективності функціонування ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Городнянської 

міської ради.  

Очікуваними результатами Програми є якісне і швидке оперативне проведення 

першочергових робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення зниження 

матеріальних збитків та зменшення кількості можливих втрат населення. 

 

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 

 

Безпосереднє фінансування Програми покладається на фінансовий відділ 

Городнянської міської ради, виконання програми на виконавчий комітет Городнянської 

міської ради. 

Контроль за використанням коштів покладається на постійну комісію з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально – економічного розвитку Городнянської 

міської ради. 

Контроль за зберіганням матеріального резерву покласти на керівника господарчої 

групи Городнянської міської ради. 

Місцем для зберігання матеріального резерву визначити складське приміщення ДП 

«Комунальник» Городнянського ВУЖКГ.  

11. Додатки 

11.1. Паспорт 

Програми „Створення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Городнянської міської ради у 2019 році». 

 

1. Ініціатор розроблення програми – виконавчий комітет Городнянської  міської 

ради. 

2. Розробник Програми –  виконавчий комітет Городнянської міської ради 

3. Відповідальний виконавець Програми – в частині фінансування заходів 

фінансовий відділ Городнянської міської ради  міської ради. 

4. Учасники Програми – виконавчий комітет Городнянської міської ради.  

5. Термін реалізації Програми – 2019рік. 

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми –  бюджет 

міської ради. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 

48500,0 гривень.  

 

 

 



11.2. Ресурсне забезпечення   

Програми  «Створення матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Городнянської міської ради у  2019 році». 

                                                                                                                      

 Етапи виконання 

програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

2019 рік гривень 

обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на виконання 

програми 

48500,0 48500,0 

обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: за 

видами місцевих 

бюджетів 

48500,0 48500,0 

районний бюджет - - 

кошти не бюджетних 

джерел 

- - 

 

 

 

 

11.3.Номенклатура 

та обсяги накопичення матеріальних цінностей 

місцевого матеріального резерву у 2019 році. 

 

 

№ 

з/п 

Номенклатура  

матеріально-

технічних ресурсів 

Одиниця  

виміру 

Планується  

закупити у 

2019 році 

Орієнтовна 

вартість, 

 грн 

Примітка 

1. Лопата штикова шт. 20 4000  

2. Лопата совкова шт. 20 4000  

3. Сокира шт. 10 2000  

4. Лом будівельний шт. 10 3000  

5. Каремат шт. 50 10000  

6. Молот будівельний 

(кувалда) 

шт. 5 1500  

7. Бензогенератор шт. 1 24000  

 УСЬОГО   48500  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


