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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

створення та накопичення матеріального резерву та засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення 

Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

Назва Програми Програма створення та накопичення 
матеріального резерву та засобів індивідуального 
захисту органів дихання непрацюючого 
населення Хустської міської територіальної 
громади на 2021 – 2025 роки 

Підстава для розроблення 

Програми 

Кодекс 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» від 19 серпня 2002 року 
№ 1200 «Про затвердження Порядку 
забезпечення населення і працівників формувань 
та спеціалізованих служб цивільного захисту 
засобами індивідуального захисту, приладами 
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного 
і хімічного контролю». 

Розробник Програми Відділ з питань діяльності правоохоронних 
органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 
ситуацій . 

Виконавці Програми  Відділ з питань діяльності правоохоронних 
органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 
ситуацій. 

Мета і основні завдання 

Програми 

Створення, подальше накопичення та 
використання у разі необхідності резерву 
матеріально-технічних засобів для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та засобів 
індивідуального захисту органів дихання 
непрацюючого населення. 

Основні заходи Програми Створення та утримання: резервів згідно з 

номенклатурою та обсягами накопичення 

матеріально-технічних засобів резерву з метою їх 

залучення для здійснення запобіжних заходів у 

разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 

матеріально-технічної підтримки аварійно-

рятувальних дій під час ліквідації надзвичайних 

ситуацій; матеріально-технічне забезпечення 

проведення першочергових та невідкладних 

відновлювальних робіт; надання громадянам, 

постраждалим від наслідків надзвичайних 

ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для 

забезпечення їх життєдіяльності, створення 

тимчасових пунктів проживання та харчування 



постраждалих громадян; створення                      

та використання у разі необхідності резерву 

промислових засобів захисту органів дихання від 

хімічно-небезпечних речовин (сильно діючих 

отруйних речовин) та резерву засобів захисту 

органів дихання від бойових отруйних речовин. 

Строки реалізації 
Програми 

2021 – 2025 роки. 

Фінансове забезпечення 

Програми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи Програми реалізуються за рахунок 
коштів міського бюджету; субвенцій з 
Державного бюджету України місцевим 
бюджетам; добровільних пожертвувань фізичних 
і юридичних осіб, (благодійних) організацій та 
об’єднань громадян; інших, не заборонених 
законодавством джерел, а також шляхом 
укладання угод на постачання матеріально-
технічних цінностей у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Очікувані результати 

реалізації Програми 

Планується створення, утримання, поповнення    

та оновлення міського матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 

резерву промислових засобів захисту органів 

дихання від хімічно-небезпечних речовин 

(сильно діючих отруйних речовин) та резерву 

засобів захисту органів дихання від бойових 

отруйних речовин. 

Координація та контроль 

за виконанням Програми  

Відділ з питань діяльності правоохоронних 
органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 
ситуацій . 

 

Секретар ради                                                                           Василь ГУБАЛЬ



 


