
                                                                         
                                                                               УКРАЇНА 

                           ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                         ІІ СЕСІЯ    VІІІ  СКЛИКАННЯ 

Проект      

   РІШЕННЯ №  

__.__.2021  м.  Хуст

Про внесення змін до Програми  

створення та накопичення  матеріального  

резерву та засобів індивідуального захисту  

органів дихання непрацюючого населення 

Хустської міської територіальної громади  

на 2021 – 2025 роки 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України 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» від 30 вересня 2015 

року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», та 

відповідно розпорядження голови державної адміністрації від 30.11.2015 року № 

441 з метою матеріально-технічного забезпечення першочергових заходів під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, Хустська 

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до Програми створення та накопичення матеріального 

резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, 

затвердивши: 

 1.1. додаток 2 до Програми зі змінами (додається). 

 2. Це рішення є невід’ємною частиною до рішення I сесії Хустської 

міської ради VIII скликання № 25 від 17.12.2020 року «Про затвердження 

Програми створення та накопичення матеріального резерву та засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови – Фетько І.М. та постійну депутатську комісію з питань 

соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 
 

Міський голова  Володимир КАЩУК 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     рішенням ІІ сесії Хустської міської ради  

                                                                                     VIII скликання від ____ 2021р  №_______ 

 

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 

 

 

 

 

 



                 Додаток 2 до Програми 

затверджений рішенням ІІ сесії Хустської міської 

ради VIII скликання від 2021 року №___ 

РОЗРАХУНОК 

виділення із міського 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 

зі змінами 
 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріально-технічних засобів 

Загальна 

вартість,  

тис. гривень 

Обсяг коштів із міського  бюджету на придбання матеріально-

технічних засобів, тис. гривень 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення 

1. Цегла будівельна       

2. Покрівельні матеріали       

3. Бітум        

4. Руберойд        

5. Скло        

6. Мішки для піску 24,8 – 6,2 6,2 6,2 6,2 

7. Пісок 30,0 – 7,5 7,5 7,5 7,5 

8. Фундаментні блоки       

9. Залізобетонні плити (стінові, перекриття, дорожні тощо)       

ІІ. Паливно-мастильні матеріали 

10. Автобензин 90,0 – 22,5 22,5 22,5 22,5 

11. Дизельне паливо 60,0 – 15,0 15,0 15,0 15,0 

12. Мастила 18,0 – 4,5 4,5 4,5 4,5 

ІІІ. Засоби енергозабезпечення 

13. Електростанція мобільна (переносна)       

ІV. Засоби насосного обладнання 

14. Мотопомпи        

15. Насоси різної потужності       

V. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

16. Рятувальні жилети       

17. Комплекти для проведення електро- та газозварювання       

18. Бензопили 54,0 – 13,5 13,5 13,5 13,5 
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19. Круги рятувальні       

20. Рятувальні мотузки, канати  9,6 – 2,4 2,4 2,4 2,4 

21. Багри       

22. Переносні ємності для пального (каністри, бочки тощо)       

23. Човни       

VI. Продовольство 

24. Борошно       

25. Крупи різні       

26. Масло вершкове       

27. Олія       

28. Консерви м’ясні       

29. Консерви рибні       

30. Молоко згущене       

31. Цукор       

32. Сіль       

33. Чай       

VII. Речове майно 

34. Намети польові       

35. Печі для обігріву з трубами       

36. Ліжка - розкладушки       

37. Спальні мішки       

38. Подушки       

39. 
Матраци (каремати, матраци для відпочинку, 

туристичні килимки, тощо) 

      

40. Ковдри        

41. Куртки утеплені з підкладкою       

42. Простирадла       

43. Наволочки       

44. Білизна натільна (комплект)       

45. Костюми для проведення робіт (комплект)       

46. Чоботи гумові 19,2 – 4,8 4,8 4,8 4,8 

47. 
Взуття різне (боти, черевики кирзові, спецвзуття, робоче 

взуття тощо) 
      

48. Рукавиці робочі 12,0 – 3,0 3,0 3,0 3,0 



3 

 
VІII. Засоби першої необхідності 

49. 
Побутовий посуд, у тому числі одноразовий (миски глибокі, 

кухлі, тарілки, ложки, вилки, тощо)  
      

50. Мило       

51. Свічки       

IX. Майно соціального характеру 

52. 
Спеціальні засоби індивідуального захисту (спецодяг, робочі 

каски, бронежилети, наколінники та інше) 
      

53. Захисні окуляри, маски       

54. Ліхтарики 4,8 – 1,2 1,2 1,2 1,2 

55. Захисні маски, респіратори       

 ВСЬОГО: 320,4 – 80,1 80,1 80,1 80,1 

 

 

 

                        Секретар ради                                                                                                                              Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


