
 

                                                                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

24 листопада 2021 року № 300 

 

Про виділення пального з 

місцевого матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

3-му Державному пожежно-

рятувальному загону ГУ ДСНС 

України у Полтавській області  

 

 

З метою 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, протокольного рішення, 

даного на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій від 19 листопада 2021 року (протокол №16/2021),  

беручи до уваги листи Лубенського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області № 21-840/15 від 19.11.2021 року та   № 21-841/15 від 19.11.2021 року, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 

 



 

1. Відпустити з місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій пально-мастильні матеріали в талонах 3-му 

Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області в кількості 500 

літрів дизельного пального на суму 11 260,00 грн. (одинадцять тисяч двісті 

шістдесят гривень). 

2. Завідувачу сектору з питань надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Міщенку О.О. передати актом приймання-передачі пально-мастильні 

матеріали в талонах 3-му Державному пожежно-рятувальному загону 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області.  

3. 3-му Державному пожежно-рятувальному загону Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області (начальник  Різник П.М.) забезпечити  цільове використання пально-

мастильних матеріалів та  за результатами проведення робіт подати до 

відділу з бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник       

Галушка Л.І.) та сектору з питань надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(завідувач Міщенко О.О.) звітні матеріали про цільове використання 

виділених пально-мастильних матеріалів. 

4. Контроль за виконанням  ріш ення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 


