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Програма  
створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального 

захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

зі змінами 

 

1. Загальні положення 

Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма), розроблена 

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» від 30 вересня 2015 року № 775, «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» від 19 серпня 2002 року 

№ 1200. 

Паспорт Програми наведено у додатку № 1 до Програми. 

 

2. Мета та завдання Програми 

Основною метою та завданнями Програми є: 

- створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-

технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- 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; 

- створення та використання у разі необхідності резерву промислових 

засобів захисту органів дихання людей, які потрапляють у прогнозовану зону 

хімічного забруднення на території Хустської міської територіальної громади від 

хімічно-небезпечних речовин (сильно діючих отруйних речовин);  

- створення та використання у разі необхідності резерву засобів захисту 

органів дихання людини від бойових отруйних речовин; 

- матеріально-технічна підтримка аварійно-рятувальних робіт під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 

- матеріальне 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. 

 

3. Виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється відповідно до таких розрахунків: 

- виділення із міського бюджету та обласного бюджету  коштів на 

створення та накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

надання термінової допомоги постраждалому населенню на 2021 – 2025 роки 

(додаток № 2); 

- потреби коштів для створення та накопичення резерву засобів 

індивідуального захисту органів дихання людини від бойових отруйних речовин, 

для непрацюючого населення, яке забезпечується за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 – 2025 роки (додаток № 3); 

- зберігання матеріально-технічних цінностей матеріального резерву 

здійснюється на об’єктах базах підприємств, які реалізовують або виробляють 

продукцію шляхом укладення головним розпорядником коштів відповідних угод. 

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 на території Хустської міської 

територіальної громади. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій: 

- постачання матеріально-технічних засобів резерву буде здійснюватись у 

триденний строк із об’єктів зберігання майна ІІ групи державного матеріального 

резерву або 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, 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. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення заходів Програми буде здійснюватись за рахунок 

таких джерел фінансування: 

- кошти міського бюджету; 

- субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам; 

- добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

- інші джерела, не заборонені законодавством, у тому числі укладання угод 

на постачання матеріально-технічних цінностей у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюється у 

межах видатків, передбачених в міському бюджеті на відповідний бюджетний рік. 

(тис. гривень) 



 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 
 

Етапи виконання Програми за роками: 
 
Усього               
витрат на 
виконання 
Програми 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 

 
2024 

 

 
2025 

 

Державний 

бюджет України 

33357,6 33357,6 33357,6 33357,6 33357,6 166788 

Міський  бюджет 

 

0 80,100 80,100 80,100 80,100 334,3 

 

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 

наведені у додатках 2 – 3 до Програми.  
 

 

 

Секретар ради                                                                           Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 

 



 


