Порядок використання
коштів матеріального резерву
І. Загальні положення порядку
Порядок розроблений відповідно до вимог 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».
ІІ. Мета та завдання порядку.
Метою порядку є визначення комплексу організаційних та практичних заходів
щодо забезпечення реалізації державної політики щодо створення та використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сфері
шляхом завчасного створення, накопичення, поновлення та утримання місцевого резерву
матеріально-технічних засобів (далі - резерву) для запобігання і ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків, надання термінової допомоги постраждалому населенню.
Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких основних
завдань:
- визначення підприємств, організацій та установ, місць розміщення резерву;
- визначення номенклатури, норм накопичення, джерел фінансування, порядку
створення використання та завчасного поновлення резерву.
ІІІ. Етапи та механізми реалізації порядку.
Реалізація порядку здійснити у два етапи.
На першому етапі передбачається визначення підприємств, організацій та установ
міста, місць розміщення, номенклатури та обсягів матеріально-технічних засобів резерву,
порядку та джерел фінансування та їх створення, накопичення, утримання, зберігання та
завчасне поновлення.
На другому етапі передбачається:
- накопичення згідно номенклатури та обсягів необхідної кількості матеріально технічних засобів резерву;
- організація управління та контролю за створенням, накопиченням,
використанням, завчасним поновленням, утриманням та зберіганням
матеріально – технічних засобів резерву.
Закупівля та постачання матеріально-технічних засобів для створення, накопичення
та поновлення місцевого резерву здійснюється апаратом виконавчого комітету міської
ради.
Матеріально – технічні засоби місцевого матеріального резерву зберігатимуться на
складах тих підприємств, з якими будуть укладені договори на їх постачання.
Відпуск матеріальних цінностей з місцевого резерву здійснюється за рішенням
міського голови.
IV. Джерела фінансування порядку.
Фінансування порядку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Створення і поновлення місцевого резерву здійснюється за рахунок коштів бюджету
міста, а також за рахунок добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,

благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством
джерел.

V. Очікувані результати реалізації порядку.
Реалізація порядку забезпечить здійснення комплексу організаційних, практичних
заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики щодо створення та
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, постійну готовність до проведення невідкладних заходів у роботі, пов’язаних із
запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової
допомоги постраждалому населенню що дозволить:
- своєчасно поновити матеріальні засоби місцевого резерву відповідно до
затвердженої номенклатури;
- підвищити ефективність реагування на можливі надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру на території міста.
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Додаток 3
до Порядку
затвердженого рішенням
сесії міської ради
від ___.01.2019 № __/___

Фінансування заходів із забезпечення виконання порядку

Суб’єкт відповідальний за
фінансування
Виконавчій комітет
Кремінської міської ради

Обсяги фінансування
загальні (грн.)
260000

по роках
2019
110000
2020
150000

Джерела
фінансування
бюджет міста
110000
150000
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Додаток 1
до Порядку
затвердженого рішенням сесії міської ради
від ___ .01.2019 № __/___

Заходи щодо реалізації Порядку
№
п/п

Зміст заходу

Термін
реалізації,
роки

1
1.

2
Вжиття заходів щодо
затвердження
номенклатури та
обсягів місцевого
матеріального
резерву для
запобігання і
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій

3

2.

Внесення пропозицій
щодо визначення
місць зберігання
місцевого
матеріального
резерву

2019
І квартал

3.

Поновлення
місцевого
матеріального
резерву для
запобігання і
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій

2019
2020

2019

Відповідальні Вартість
Джерела
виконавці
(грн.)
фінансування
Бюджет
міста (грн.)

4
5
Перший
заступник
міського
голови, відділ
житловокомунального
господарства
та
будівництва
апарату
виконкому
Перший
заступник
міського
голови, відділ
житловокомунального
господарства
та
будівництва
апарату
виконкому
Перший
110000
заступник
150000
міського
голови, відділ
житловокомунального
господарства
та
будівництва
апарату
виконкому

6

110000
150000
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Утримання,
зберігання
матеріальнотехнічних
засобів
резерву
7

ВУ ВКГ
ДП КП ККС
СДПЧ-42
----------------ФОП
Шахова Л.В.

Додаток 2
до Порядку
затвердженого рішенням сесії міської ради
від ___.01.2019 № __/___

НОМЕНКЛАТУРА
норм та обсягів накопичення матеріально-технічних засобів для місцевого матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
у місті Кремінна на 2019-2020 роки
№
п/п
1

1.
2.

Найменування
матеріально-технічних
засобів
2

Автобензин А-80
Дизельне паливо
Усього

Одиниця
виміру

Норма накопичення

Вартість
одиниці в грн.

Обсяги накопичення по роках в одиницях виміру
2019
2020

3

4

5

6

7

8

л
л

1650
6475

29,90
32,5

800
2645

850
3830

49450
210550
260000

Примітка: У програму закладені ціни станом на січень 2019 року. При зростанні індексу цін вартості матеріально-технічних
засобів буде корегуватися.
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Загальна вартість,
грн.

