
                                                                                                                                                                        
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

18 лютого 2021 року 
 

Про створення місцевого 

матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій  

 

 

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію  

наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги населенню, 

враховуючи прогнозовані види та рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з 

ліквідації їх наслідків, розміру завданих збитків, обсягів забезпечення 

життєдіяльності постраждалого населення, відповідно до пункту 15 частини 2 

статті 19 та статті 98 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», керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Створити місцевий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

2. Визначити і затвердити місця розміщення місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: 

2.1. територія та складські приміщення виконкому Лубенської міськради 

(м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33); 

2.2.  територія та складські приміщення Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління (м. Лубни, вул. Метеорологічна, 22); 

2.3. територія та складські приміщення 18 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області (м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 27/2); 

2.4. територія та складські приміщення Лубенської комунальної 

рятувально-водолазної станції (м. Лубни, перший провулок вул. Поділ, 18а). 



3. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з 

урахуванням прогнозованих видів та рівня надзвичайних ситуацій, небезпечних 

подій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, 

обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення та 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) під 

час уточнення місцевого бюджету на 2021 рік та формування бюджету на 

наступні роки передбачити, з урахуванням  реальних можливостей, кошти на 

виконання заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О.А. та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради від 18.02.2021 року 

«Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 Проект рішення розроблений сектором з питань надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської міськради на підставі Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», рішення спрямоване на 

визначення механізмів створення та використання матеріальних резервів 

місцевого рівня. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 Метою прийняття рішення є визначення механізмів створення і належного 

використання місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного і природного 

характеру та їх наслідків на території Лубенської територіальної громади. 

3.  Правові аспекти 

 Правовою підставою для прийняття рішення є Кодекс цивільного захисту 

України та постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

4.  Джерела фінансування 

 Фінансування не потребує 

5. Позиція зацікавлених органів 

 Проект рішення не стосується інших органів. 

6. Громадське обговорення 

 Рішення не потребує громадського обговорення. 

 



7. Прогноз результатів 

 Прийняття рішення дасть можливість створити резерв матеріальних 

ресурсів місцевого рівня для використання їх на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного і природного 

характеру та ліквідації їх наслідків на території Лубенської територіальної 

громади.  

 

Завідувач сектору з питань надзвичайних  

ситуацій  виконкому Лубенської міськради                                Олег МІЩЕНКО 



Додаток 

до рішення п’ятої сесії Лубенської   

міської  ради  восьмого  скликання  

від 18.02.2021 р. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

 

І. Загальні положення 

1. Порядок використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  (далі – Порядок) 

визначає основні напрямки (механізми) використання місцевого матеріального 

резерву у місцевій ланці територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги 

постраждалому населенню. 

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу 

цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», з метою організації належної роботи щодо використання місцевого 

матеріального резерву, здійснення контролю за його наявністю. 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

матеріальний резерв – це заздалегідь створений запас будівельних і 

пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних 

цінностей (далі - матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, надання допомоги 

постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів; 

зберігання – це утримання та зберігання матеріальних цінностей 

протягом періоду, передбаченого інструкцією з експлуатації та в умовах, що 

відповідають технічним умовам та державним стандартам України; 

заміна матеріальних цінностей – відпуск матеріальних цінностей з 

резерву за умови закладання тієї ж кількості аналогічних або інших однотипних 

матеріальних цінностей у зв’язку зі зміною стандартів і технології 

виготовлення виробів; 

освіження (поновлення) резерву – відпуск матеріальних цінностей з 

резерву у зв’язку із закінченням встановленого терміну зберігання 

матеріальних цінностей, тари, упаковки, а також внаслідок виникнення 

обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості продукції 



до закінчення терміну її зберігання, за умови наступної поставки і закладення 

до резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей; 

номенклатура матеріальних резервів (далі - номенклатура) - 

обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних 

цінностей, відповідно до якого проводиться накопичення матеріальних 

резервів.  

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного 

захисту України. 

4. Місцевий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій (далі – матеріальний резерв) створюється рішенням 

Лубенської міської ради для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, надання 

термінової допомоги постраждалому населенню.  

5. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також може 

здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних 

осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених 

законодавством джерел.  

6. Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області забезпечує накопичення, збереження, розподіл та видачу 

матеріально-технічних засобів місцевого матеріального резерву для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі засобів радіаційного і 

хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного 

захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого 

населення і надання йому допомоги. 

 

II. Використання місцевого матеріального резерву 

1. Матеріальний резерв використовується для:  

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій, небезпечних подій; 

-  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій; 

-  проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;  

- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 

забезпечення його нормальної 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, небезпечної події, 

можливого ураження; 

-  забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами 

транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування з метою здійснення запобіжних заходів у разі 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій. 

 



2. Матеріальний резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня, а також у разі недостатньої наявності об'єктового 

матеріального резерву або повного його використання за зверненням керівника 

відповідного суб’єкту господарювання на поворотній основі.  

Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, здійснюється з метою недопущення їх переростання у надзвичайну 

ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих 

наслідків.  

3. Матеріально-технічні цінності, зараховані до матеріального резерву, 

розміщуються на об’єктах підприємств, установ, організацій, призначених або 

пристосованих для їх зберігання, у тому числі на об’єктах підрозділів 

Головного управління ДСНС України у Полтавській області розташованих на 

території Лубенської територіальної громади з урахуванням оперативної 

доставки резерву до зон можливих надзвичайних ситуацій, небезпечних подій.  

4. Використання та відпуск матеріального резерву здійснюється на 

підставі рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій (далі – комісія ТЕБ і НС), виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області прийнятого 

відповідно до поданого мотивованого звернення керівника структурного 

підрозділу виконкому Лубенської міськради, підприємства, установи, 

організації.  

5. На підставі рішення комісії ТЕБ і НС сектор з питань надзвичайних 

ситуацій виконкому Лубенської міськради інший структурний підрозділ 

виконкому Лубенської міськради, підприємство, установа, організація що 

утримує (зберігає) місцевий матеріальний резерв (далі – утримувач резерву), 

забезпечує відпуск (видачу), розподіл пально-мастильних матеріалів, 

матеріально-технічних цінностей територіальним спеціалізованим службам 

цивільного захисту місцевого рівня, відповідним підприємствам, установам, 

організаціям та постраждалому населенню для забезпечення виконання 

завдань, викладених у п. 1 цього розділу.  

6. Начальники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

місцевого рівня, керівники суб’єктів господарювання, інші посадові особи, 

яким відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС було видано матеріально-технічні 

цінності місцевого матеріального резерву, у двотижневий термін надають звіти 

про їх використання – Лубенському міському голові, голові комісії ТЕБ і НС.  

7. Матеріально-технічні цінності місцевого матеріального резерву, 

придбані за рахунок коштів місцевого бюджету:  

- обліковуються відділом з бухгалтерського обліку та звітності  

виконкому Лубенської міськради; 

- списуються з обліку відділом з бухгалтерського обліку та звітності  

виконкому Лубенської міськради на підставі звітних документів про їх відпуск, 

передачу, використання.  

8. Видача, використання цінностей або повернення до складу 

матеріального резерву майна довготривалого (багаторазового) використання, 



здійснюються на підставі рішення комісії ТЕБ і НС з подальшим оформленням 

необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів тощо).  

9. Доставка матеріальних цінностей місцевого резерву до зони 

надзвичайної ситуації, небезпечної події за окремим розпорядженням голови 

комісії ТЕБ і НС покладається на структурні підрозділи виконкому Лубенської 

міськради, територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого 

рівня, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, на об'єктах 

(території) яких сталася надзвичайна ситуація (небезпечна подія), або інші 

юридичні особи. 

 

IІІ. Звітність, контроль та відповідальність 

1. Накопичення матеріального резерву здійснюється за номенклатурою, в 

межах коштів, виділених з місцевого бюджету передбачених у цільових 

програмах та інших незаборонених законодавством джерел.  

Поновлення матеріального резерву, що був використаний під час 

запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на його 

створення і накопичення. 

2. Сектор з питань надзвичайних ситуацій виконкому Лубенської 

міськради: 

- здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення 

матеріального резерву та інформує департамент з питань оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської 

обласної державної адміністрації за формою, затвердженою наказом Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 № 578 «Про Табель 

термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту»;  

- розробляє та надає пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

номенклатури і обсягів місцевого матеріального резерву, готує бюджетні 

запити на фінансування заходів з його створення, нарощування і своєчасного 

поновлення; 

- контролює та здійснює збір інформації щодо створення, накопичення, 

збереження, розподілу об'єктових матеріальних резервів. 

3. Місця розміщення матеріального резерву, його номенклатура, обсяги 

та плани (графіки) накопичення затверджуються з урахуванням пропозицій 

сектору з питань надзвичайних ситуацій виконкому Лубенської міськради, 

Лубенського районного відділу Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області, 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області,  інших зацікавлених структурних підрозділів виконкому 

Лубенської міськради, комунальних підприємств, установ та організацій.   

4. Керівники суб’єктів господарювання на зберіганні у яких перебуває 

місцевий матеріальний резерв, повинні щороку проводити перевірку наявності, 

якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей та 

надавати відповідну інформацію до виконкому Лубенської міськради.  

 

 



5. Відповідальність за створення та використання місцевого 

матеріального резерву, поповнення, заміну, здійснення контролю за його 

наявністю, облік, освіження (поновлення) матеріального резерву несе виконком 

Лубенської міськради. 

Відповідальність за зберігання матеріального резерву несуть керівники 

суб’єктів господарювання, на яких він розміщений. 

 

 

Секретар міської ради                                                           Маргарита КОМАРОВА 

 


	D:\5 сесія від 18.02.2021\26. Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквід.нас.надз.сит\рішення.doc
	D:\5 сесія від 18.02.2021\26. Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквід.нас.надз.сит\пояснювальна записка.docx
	D:\5 сесія від 18.02.2021\26. Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквід.нас.надз.сит\Додаток.docx

