
 

                                                                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

24 березня 2021 року № 59 

 

Про визначення та затвердження 

номенклатури та обсягу накопичення  

місцевого матеріального резерву               

для запобігання і ліквідації  наслідків   

надзвичайних ситуацій 

 

 
З метою запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 

на території, відповідно до статті 19 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», 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 міської ради від 18 лютого 

2021 року, керуючись ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 

 

 1. Визначити та затвердити номенклатуру та обсяги накопичення 

місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій (додається). 

 2. Встановити, що відпуск матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

здійснюється відповідно до рішення місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з дозволу Лубенського міського 

голови та/або першого заступника (заступника) Лубенського міського   

голови – керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з 

наступним затвердженням переліку відпуску матеріальних цінностей 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 



  

 3. Річний графік накопичення місцевого матеріального резерву для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій затверджується Лубенським 

міським головою. 

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. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання, у власності 

або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або 

потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти):  

5.1. визначити та затвердити номенклатуру і обсяги накопичення 

об’єктового матеріального резерву з урахуванням прогнозованих видів 

надзвичайних ситуацій, обсягів робіт із запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт.  

5.2.  забезпечити проведення планомірної роботи щодо створення та 

накопичення об'єктових матеріальних резервів. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський  голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 



Додаток   

до рішення  виконавчого комітету  

Лубенської міської ради Лубенського  

району Полтавської області 

24.03.2021 р. № 59 
 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

та обсяги накопичення місцевого матеріального резерву  

для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
 

№ 

з/п 
Найменування Одиниця виміру Норма накопичення Місце зберігання 

1 2 3 4 5 

І. Пально-мастильні матеріали 

1.1 Бензин А-92 літр 3000 
Виконком Лубенської міськради  

(в талонах) 

1.2 Дизельне паливо літр 3000 
Виконком Лубенської міськради  

(в талонах) 



ІІ. Засоби освітлення, тепло- та енергопостачання, спецтехніка  

2.1 Електростанція бензинова штук 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради  

2.2 Провід електричний метр 300 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

2.3 Прилад освітлювальний штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

2.4 Тепловентилятор штука 20 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

2.5 Подовжувач електричний штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

2.6. Ліхтар освітлюваний (переносний) штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

ІІІ. Будівельні матеріали 

3.1 Шифер штука 500 

Територія та складські приміщення 

Лубенського комунального житлово-

експлуатаційного управління 

3.2 Руберойд рулон 20 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 



3.3 Цегла штука 5000 

Територія та складські приміщення 

Лубенського комунального житлово-

експлуатаційного управління 

3.4 Цемент кілограм 1000 

Складські приміщення Лубенського 

комунального житлово-

експлуатаційного управління, 

виконкому Лубенської міськради 

3.5 Цвяхи  кілограм 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

ІV. Засоби насосного обладнання 

4.1 Переносна мотопомпа штука 1 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, 18 ДПРЧ  

3 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, Лубенського 

комунального житлово-

експлуатаційного управління 

4.2 Насоси для відкачування рідин штука 2 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, 18 ДПРЧ  

3 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, Лубенського 

комунального житлово-

експлуатаційного управління 

V. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 



5.1 Мішки штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.2 Ємність для питної води (60л.) штука 4 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.3 Намет пневмокаркасний штука 1 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, 18 ДПРЧ  

3 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, Лубенського 

комунального житлово-

експлуатаційного управління 

5.4 Лопата совкова штука 30 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.5 Лопата штикова штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.6 Відра оцинковані штука 20 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.7 Прилади радіаційної розвідки штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради  

5.8 Термос ТВН-12 штука 6 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.9 Костюм Л-1 штука 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 



5.10 Човен надувний з веслами штука 1 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, Лубенської 

комунальної рятувально-водолазної 

станції 

5.11 Двигун навісний бензиновий (електоричний) штука 1 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, Лубенської 

комунальної рятувально-водолазної 

станції 

5.12 Лебідка ручна штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.13 Лом штука 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.14 Сокира штука 12 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.15 Термос ТВН-36 штука 4 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.16 Міношукач (металошукач) штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.17 Бензомоторна пила штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.18 Ємність для питної води (20л.) штука 2 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 



5.19 Жилет рятувальний штука 6 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, Лубенської 

комунальної рятувально-водолазної 

станції 

5.20 Круг рятувальний штука 2 

Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради, Лубенської 

комунальної рятувально-водолазної 

станції 

5.21 Протигаз штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.22 Коробки протигазові штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

5.23 Прилади хімічної розвідки штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

VI. Речове майно 

6.1 Намет каркасний  штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.2 Спецодяг к-т 5 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.3 Жилет світловідбивний штука 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 



6.4 Мило штука 84 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.5 Стакан пластиковий упаковка 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.6 Чайник електричний штука 5 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.7 Граблі штука 4 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.8 Замок навісний штука 6 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.9 Оприскувач акумуляторний штука 6 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.10 Оприскувач ручний штука 4 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.11 Мотооприскувач штука 2 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.12 Стіл розкладний штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

6.13 Конус дорожній штука 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

VII. Засоби зв’язку 



7.1 Переносні радіостанції штука 13 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

7.2. Сигнально - гучномовні пристрої штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

VIII. Засоби медичного призначення 

8.1. 
Окуляри 

штука 20 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.2. 
Термометр безконтактний 

штука 1 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.3. 
Маска медична 

штука 1000 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.4. 
Рукавички 

пара 200 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.5. 
Костюм захисний 

штука 50 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.6. 
Дезінфікуючі засоби 

кг./л. 50 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.7. 
Респіратори 

штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

8.8. 
Бахіли 

штука 100 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 



8.9. 
Ноші санітарні 

штука 10 
Складські приміщення виконкому 

Лубенської міськради 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради                                                          Юлія БІЛОКІНЬ 

 


