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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
створення та накопичення міського резерву матеріально-технічних засобів та 
засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення 

міста на 2012 – 2015 роки 
 

Назви 
Програми 

Програма створення та накопичення регіонального резерву 
матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального 
захисту органів дихання непрацюючого населення міста на 
2012 – 2015 роки 

Підстава  
для 

розроблення 
Програми 

Закон України „Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру”, Указ Президента України від 9 лютого 2001 року 
№ 80/2001 „Про заходи щодо підвищення рівня захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 „Про 
Порядок створення і використання матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків”, від 19 серпня 2002 
року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення 
населення і особового складу невоєнізованих формувань 
засобами радіаційного та хімічного захисту” 

Розробник 
Програми 

Міськвиконком, відділ з  питань діяльності ПОО, МР та НС 

Виконавці 
Програми  

Міськвиконком, відділ з питань діяльності ПОО, МР та НС 

Мета і 

основні 
завдання 
Програми 

Створення, подальше накопичення та використання у разі 
необхідності міського резерву матеріально-технічних засобів 
для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та засобів 
індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 
населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного 
забруднення на території міста 

 

Основні 

заходи 
Програми 

Створення та утримання резервів згідно з номенклатурою та 

обсягами накопичення матеріально-технічних засобів 

міського резерву з метою їх залучення для здійснення 

запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій; матеріально-технічної підтримки аварійно-

рятувальних дій при ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; матеріально-технічне 

забезпечення проведення першочергових та невідкладних 

відновлювальних робіт; надання громадянам, постраждалим 

від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової 



матеріальної допомоги для забезпечення їх діяльності; 

створення тимчасових пунктів проживання та харчування 

постраждалих громадян; створення та використання у разі 

необхідності резерву промислових засобів захисту органів 

дихання від бойових отруйних і хімічно-небезпечних 

речовин 

 

 

 
Строки 

реалізації 
Програми 

2012 – 2015 роки 

Фінансове 

забезпечення 
Програми 

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів , міського 
бюджету; добровільних пожертвувань фізичних і юридичних 
осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян; інших, 
не заборонених законодавством джерел, а також шляхом 
укладання угод на поставку матеріально-технічних цінностей 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

Кінцеві 

результати 

реалізації 

Програми, 

що 

очікуються 

У результаті реалізації Програми буде створено у повному 

обсязі міський резерв матеріально-технічних засобів для 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного 

забруднення на території міста. Використання та 

поповнення зазначених засобів буде здійснюватись 

відповідно до вимог законодавства України та Положення 

про відділ з питань діяльності ПОО, МР та НС  

Керування 

Програмою і 

контроль за 

її реалізацією 

Координацію робіт, пов’язаних із виконанням Програми, 

покладено на відділ з питань діяльності правоохоронних 

органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій   
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ПРОГРАМА 

створення та накопичення міського резерву матеріально-технічних засобів та 

засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення 

міста  на 2012–2015 роки 

 

Загальні положення 

 

Програму створення та накопичення міського резерву матеріально-

технічних засобів та засобів індивідуального захисту органів дихання 

непрацюючого населення міста на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) 

розроблено відповідно до вимог Закону України „Про захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, 

Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 „Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру” і постанов Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2001 року № 308 „Про Порядок створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків” та від 19 серпня 2002 року 

№ 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, з 

метою створення та подальшого накопичення міського резерву матеріально-

технічних засобів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та засобів індивідуального захисту 

органів дихання непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону 

хімічного забруднення на території міста. 

 

1.Особливості факторів виникнення надзвичайних ситуацій на 

території міста 

 

Спостереження і аналіз багаторічних досліджень свідчать, що територія 

міста та району  зазнає впливу багатьох видів небезпечних природних явищ, 

взаємодії цілого ряду природних і антропогенних факторів та процесів 

геологічного, гідрологічного, метеорологічного походження. Тут можливі 

землетруси силою 7-8 балів, сильні вітри з швидкістю до 35-40 м/с, паводки 

від сильних до катастрофічних, численні зсуви та снігові лавини на схилах гір. 

 Найважливішими серед них є гідрометеорологічні, які в поєднанні з 

особливостями поверхні водозаборів (крутизна та величина схилів гір, 

незначна глибина залягання материнських порід, розчленованість рельєфу) 

відіграють домінуючу роль у створенні умов для катастрофічних природних 

явищ, у тому числі паводків, зсувів та селей. Ці процеси набирають 

загрозливого характеру під час інтенсивних тривалих опадах та бурхливому 

сніготаненні. 



 

Катастрофічні дощові паводки руйнівної сили 1998 та 2001 років, 

липневі та серпневі щорічні паводки, широкомасштабні та не менш трагічні за 

наслідками зсувні процеси, снігопади та ураганні вітри завдають величезних 

збитків. 

Закарпатська область складна з точки зору і техногенної небезпеки. 

Небезпека техносфери для населення та навколишнього середовища області 

обумовлена наявністю на території районів з високою густотою проживання 

населення, розгалуженої мережі газо-, нафто-, продукто- та етиленопроводів, 

наявністю в промисловості, сільському господарстві, енергетиці і 

комунальному господарстві хімічно небезпечних, пожежо- та 

вибухонебезпечних об’єктів. На території міста розташовано 25 потенційно 

небезпечних об’єктів, у тому числі 2 хімічно-небезпечні об’єкти. 

 Через територію Закарпаття проходить розвинута транспортна мережа 

(автомобільна, залізнична), яка з’єднує Україну з Європою. В області відносно 

розгалужена сітка залізниці.  

 Виходячи з характеристики області, найбільш небезпечними 

надзвичайними ситуаціями  міста визначено: 

- повені та дощові паводки; 

- аварії на магістральних трубопроводах; 

- аварії (катастрофи) на залізничному транспорті; 

- аварії на об’єктах з хімічно небезпечними речовинами; 

- шквали, урагани, сильні вітри, зливи та град; 

- землетруси. 

 

3. Мета і завдання Програми 

 

 Основною метою Програми є створення та використання у разі 

необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні 

спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, 

та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення, 

яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення на території міста, 

яка досягається шляхом виконання наступних завдань: 

створення та утримання резервів згідно з номенклатурою та обсягами 

накопичення матеріально-технічних засобів регіонального резерву з метою їх 

залучення для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій; матеріально-технічної підтримки аварійно-

рятувальних дій при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру; матеріального забезпечення проведення 

першочергових та невідкладних відновлювальних робіт; надання громадянам, 

постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної 

допомоги для забезпечення їх діяльності; створення тимчасових пунктів 

проживання та харчування постраждалих громадян. 

створення та використання у разі необхідності резерву промислових 

засобів захисту органів дихання від бойових отруйних і хімічно-небезпечних 

речовин. 

 



 

4. Хід виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється відповідно до наступних 

розрахунків: 

потреби коштів для створення та накопичення міського резерву 

матеріально-технічних засобів з метою попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків                             

на 2011 – 2015 роки (додається); 

потреби коштів для створення та накопичення резерву засобів 

індивідуального захисту органів дихання, для непрацюючого населення, яке 

забезпечується за рахунок субвенцій з державного бюджету міським бюджетом 

на 2011– 2015 роки (додається); 

потреби коштів для створення та накопичення резерву засобів 

індивідуального захисту органів дихання, для непрацюючого населення, яке 

забезпечується за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

хімічно-небезпечних об’єктів (додається); 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися шляхом придбання               

(зі зберіганням та систематичним поновленням у разі перевищення строку 

зберігання) матеріальних цінностей або розміщення їх на базах підприємств, 

які реалізовують або виробляють продукцію та засобів індивідуального захисту 

органів дихання непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону 

хімічного забруднення на території міста. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій: 

постачання матеріально-технічних засобів міського резерву буде 

здійснюватись негайно із вищенаведених баз за наявності всіх звітних 

документів, необхідних для здійснення розрахункової звітності, згідно з 

чинним законодавством України 

постачання засобів індивідуального захисту органів дихання 

непрацюючого населення міста, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного 

забруднення, буде здійснюватись негайно, за наявності всіх звітних 

документів, необхідних для здійснення розрахункової звітності, згідно з 

чинним законодавством України. 

                                  5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за 

рахунок таких джерел фінансування: 

кошти  міського  бюджету; 

добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

інші джерела, не заборонені законодавством, у тому числі укладання 

угод для постачання матеріально-технічних цінностей у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Щороку за підсумками розгляду Програми на відповідний рік може 

здійснюватися її коригування на сесії міської ради. 

Обсяги фінансових ресурсів та відповідні розрахунки необхідні для 

реалізації заходів Програми, наведено у додатках 1 – 3 до Програми.



 


