
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від   березня 2021 року №  

м. Олександрія 
 

Про створення матеріального резерву 
Олександрійської територіальної громади 
для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
 

Відповідно до п. 7 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
вимоги Кодексу з 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», 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 серпня 
2016 року № 365-р «Про створення обласного матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та з метою вирішення завдань, пов’язаних з 
запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про матеріальний резерв Олександрійської територіальної громади 

(далі – матеріальний резерв) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
(додаток 1). 

1.2.  Номенклатуру та обсяги матеріального резерву Олександрійської територіальної 
громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додаток 2). 

1.3. Перелік потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, на 
яких необхідно створити об’єктовий матеріальний резерв (додаток 3). 

 
2. Визначити відповідальними за створення матеріального резерву: 
- управління з питань цивільного захисту міської ради, управління справами міської 

ради – за резерв аварійно-рятувальних засобів для реагування на виникнення надзвичайних 
ситуацій на території територіальної громади; 

- управління економіки міської ради, управління справами міської ради - за резерв 
продовольства, одягу, взуття, предметів першої необхідності; 

- управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради - за резерв засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, 
будівельних та інших матеріалів, резерв паливо-мастильних матеріалів. 

 
Матеріальний резерв створити: 
1) резерв продовольства, одягу, взуття, предметів першої необхідності - на складах 

підприємств - постачальників відповідно до укладених угод;   
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2) резерв засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельних та 
інших матеріалів - на  складах підприємств - постачальників відповідно до укладених угод; 

3) резерв пально-мастильних матеріалів -  на базі КП «Теплокомуненерго». 
 
Накопичення резервів здійснювати згідно з номенклатурою та обсягами запасів 

матеріального резерву Олександрійської територіальної громади. 
Виконавчим органам міської ради, підприємствам, організаціям, на які покладені 

функції зі створення та зберігання міського  резерву: 
- визначити місця та порядок зберігання міського матеріального резерву; 
- забезпечити накопичення, зберігання, облік та поновлення матеріальних цінностей 

міського резерву згідно з вимогами Положення про міський матеріальний резерв; 
- доповідати голові міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій про проведену, відповідно з даним рішенням, роботу. 
 
3. Рекомендувати міській раді: 
- під час формування міського бюджету та Програми соціально-економічного розвитку 

міста передбачити видатки на створення міського матеріального резерву відповідно до 
чинного законодавства; 

- розподіл коштів між відповідальними за створення резерву проводити за 
рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

 
4. Зобов’язати виконавчі органи міської ради та рекомендувати місцевим виконавчим 

органам міністерств та відомств України, міським установам та організаціям: 
- до 30 травня 2021 року за погодженням з відповідними центральними органами 

виконавчої влади визначити номенклатуру, норми накопичення, джерела фінансування та 
створити міські осередки відомчих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, виходячи з специфіки їх діяльності; 

- інформувати голову міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій про номенклатуру та обсяги наявних матеріальних резервів та 
перспективи їх розширення. 

 
5. Суб’єктам господарської діяльності, у власності (управлінні) або у користуванні яких 

є об’єкти підвищеної небезпеки, потенційно-небезпечні об’єкти (додаток 3) створити 
об’єктові матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
проведення невідкладних відновлювальних робіт. 

Номенклатуру та обсяги резерву об’єктового рівня підприємств, об’єкти яких увійшли 
до переліку об’єктів підвищеної небезпеки, погодити з управлінням  з  питань  цивільного 
захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації та затвердити головою обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Номенклатуру та обсяги резерву об’єктового рівня підприємств, об’єкти яких не 
увійшли до переліку об’єктів підвищеної небезпеки, погодити з управлінням з питань  
цивільного захисту міської ради та затвердити головою міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 
6. Управлінню з питань цивільного захисту  міської ради: 
- надавати методичну допомогу у створенні, зберіганні, використанні та поповненні 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
- щороку проводити коригування номенклатури та обсягів місцевого матеріального 

резерву, виходячи з реального техногенно-екологічного стану Олександрійської 
територіальної громади; 
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- у ході перевірок стану цивільного захисту, техногенної безпеки об’єктів здійснювати 
контроль за накопиченням, зберіганням та використанням місцевого та об’єктових 
матеріальних резервів. 

 
7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 18 травня 

2017 року № 331 «Про створення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків». 

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Кузьменка С.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від       березня  2021 року № 

 
Положення 

про матеріальний резерв Олександрійської територіальної громади 
 для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

 
1. Положення про матеріальний резерв Олександрійської територіальної громади 

(далі – матеріальний резерв) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
розроблено відповідно до вимог Кодексу з 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», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 
30 серпня 2016 року № 365-р «Про створення обласного матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

 
2. Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, продовольство, техніка, 

технічні засоби та інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення 
невідкладних робіт, заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій. 

 
3. Номенклатура, обсяги, норми накопичення і структура матеріального резерву 

визначаються з урахуванням прогнозів ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків. Накопичення матеріального резерву здійснюється за затвердженою 
номенклатурою та обсягами запасів. 

 
4. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади та інших, не заборонених чинним законодавством, 
джерел. 

 
5. Матеріальні цінності вважаються закладеними до матеріального резерву після 

підписання акта про їх прийняття, розміщення на місці постійного зберігання та оформлення  
відповідних обліково-бухгалтерських документів та документів складського обліку. Один 
примірник акта у 3-денний термін надається голові міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через управління з питань цивільного захисту 
міської ради. 

 
6.  Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат 

відповідності на весь нормативний термін їх зберігання. Придбання матеріальних цінностей 
здійснюється згідно з чинним законодавством. 

 
7. Матеріальні резерви розміщуються на об’єктах, призначених або пристосованих для 

їх зберігання, а також на складах комунальних підприємств відповідно до рішення 
виконавчого комітету міської ради за поданням відповідного виконавчого органу  міської 
ради. 

У місцях зберігання повинно бути забезпечене збереження матеріальних цінностей за 
кількістю і якістю згідно з чинними нормативними документами. 

 
8. Міський матеріальний резерв використовується тільки для: 
- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 
- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; 
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-  проведення невідкладних відновлювальних робіт; 
- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової 

матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності; 
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування 

постраждалих громадян. 
 
9. Відпуск матеріальних цінностей  матеріального резерву територіальної громади 

здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі рішення міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за поданням 
відповідного виконавчого органу  міської ради. 

 
10. Інвентаризація матеріальних цінностей матеріального резерву проводиться щороку 

станом на 1 січня поточного року відповідальними за його створення. 
 Звітність про запаси матеріальних цінностей матеріального резерву та їх рух подається 

в управління з питань цивільного захисту міської ради: 
- зведений звіт про наявність та якість матеріальних цінностей матеріального резерву 

станом на 1 січня – щороку до 1 лютого; 
- відомості про поставку та відпуск матеріального резерву – щокварталу до 10 числа 

наступного за звітним кварталом місяця. 
 
11. Управління з питань цивільного захисту міської ради здійснює контроль за 

створенням, зберіганням та використанням матеріального резерву територіальної громади 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



 


