
 

                                                                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

27 липня 2022 року № 132 

 

Про відпуск майна з місцевого 

матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  

 

 

З метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних робіт і заходів, 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, відповідно до 

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», рішення Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області від 18 лютого 2021 року «Про створення 

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій», рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області від 24 березня 2021 року № 59  

«Про визначення та затвердження номенклатури та обсягу накопичення  

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації  наслідків   

надзвичайних ситуацій», Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, розвитку та 

удосконалення цивільного захисту населення на 2021-2025 роки в новій 

редакції, затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області від 18 лютого 2021 року, рішення місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 

29 червня 2022 року (протокол №7/2022), керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 

 

1. Затвердити відпуск з місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій наступного майна: 

- опорному закладу «Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області» шифер 8-ми 



хвильовий Преміум – 110 шт. на суму 13 200,00 грн. (тринадцять тисяч двісті 

гривень); 

- Литвяківському закладу дошкільної освіти  “Лебідонька” Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області  шифер 8-ми 

хвильовий Преміум – 25 шт. на суму 3 000,00 грн. (три тисячі гривень); 

2. Опорному закладу «Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області» (заступник директора 

з навчально виховної роботи Карпенко Л.В.) та Литвяківському закладу 

дошкільної освіти  “Лебідонька” Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (директор Кухта Н. В.)   забезпечити  цільове 

використання майна та за результатами проведеної роботи подати до сектору 

з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (завідувач Міщенко О.О.) 

звітні матеріали про цільове використання виділеного майна. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 


