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І. ПАСПОРТ 

 

Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 
наслідків на території Старосалтівської територіальної громади на 2021 – 2023 

роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Загальний відділ Старосалтівської селищної 
ради  
 

2. Дата,  номер  і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми 

Постанова КМУ від 30.09.2015 року № 775 
«Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій» (зі змінами) 
 

3. Розробник програми Загальний відділ Старосалтівської селищної 
ради  
 

4. Співрозробники програми Загальний відділ Старосалтівської селищної 
ради, Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради 

5. Відповідальний               
виконавець програми 

Загальний відділ Старосалтівської селищної 
ради  
 

6. Учасники програми Старосалтівська селищна рада 

7. Термін реалізації програми 2021 - 2023 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

І етап: 2021 рік,               ІІ етап: 2022 рік;  
ІІІ етап: 2023 рік 

8. Обсяги та джерела фінансування 

Джерела 
фінансування 

Обсяг фінансування, 
грн. 

2021 2022 2023 

Бюджет селищної 
ради 

300,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ . Загальні положення  
 

Програма розроблена з метою реалізації на території Старосалтівської 
територіальної громади захисту населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій, а саме: запобігання і ліквідація надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, та їх наслідків, а також створення 
безпечних умов життєдіяльності населення. 

Реалізація Програми  дозволить:  
- своєчасно створити матеріальні запаси місцевого матеріального резерву  

відповідно до затвердженої номенклатури; 
- підвищити ефективність реагування на можливі надзвичайні ситуації  

техногенного та природного характеру на території Старосалтівської 
територіальної громади , проводити невідкладні відновлювальні роботи, і 
заходи спрямовані на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- підвищити рівень безпеки населення і захищеності території від наслідків  
надзвичайних ситуацій.  

В минулому році були здійснені заходи щодо створення матеріальних 
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків. Разом з тим зазначена робота потребує 
продовження.  

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми  

 

          Головною метою Програми є: 
-  створення місцевого матеріального резерву для використання його у разі  

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та  ліквідації їх наслідків, в кількості, 
визначеній номенклатурою; 

- створення належних умов зберігання  матеріальних цінностей місцевого 
матеріального резерву у готовності до використання за призначенням.  

         Основні завдання Програми:  
- здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
- ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 
- проведення невідкладних відновлювальних робіт; 
- надання допомоги громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних 

ситуацій. 
     Створення  матеріальних цінностей до місцевого матеріального  резерву 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та його поповнення 
забезпечить можливість реального ефективного функціонування  Ланки 
Старосалтівської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Харківської області для запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 
 

ІV. Основні напрямки реалізації Програми 

 

Основними напрямками реалізації Програми є: 



 створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, 
спрямованих для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та надання термінової допомоги 
постраждалому населенню, покладається на Виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради через відповідального з питань цивільного 
захисту населення; 

 створення на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від 
форми власності та підпорядкування, об’єктового матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру; 

 проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів покладається на 
керівників підприємств, установ та організацій розташованих на території 
Старосалтівської територіальної громади; 

 поповнення місцевого матеріального резерву Старосалтівської 
територіальної  громади для виконання заходів, спрямованих для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 
та надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на 
Виконавчий комітет селищної ради через відповідального з питань цивільного 
захисту населення. 
 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

 Забезпечення створення, утримання, оновлення та поповнення 
матеріальних резервів здійснюється: 

- місцевого матеріального резерву – за рахунок коштів бюджету селищної  
ради, у межах бюджетних можливостей, та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

- об’єктного матеріального резерву – за рахунок власних коштів  
підприємств. 

Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву 
може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і 
юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не 
заборонених законодавством джерел. 
 

VІ. Координація та контроль за ходом  виконання Програми  
Координація за реалізацією заходів, передбачених Програмою покладається 

на відповідального з питань цивільного захисту населення Виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради, контроль здійснюється відповідною постійною 
депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
Старосалтівської селищної ради. 
 

Начальник загального відділу  
Старосалтівської селищної ради                                Костянтин ГОРДІЄНКО 

 

Спеціаліст 1 категорії загального відділу  
Старосалтівської селищної ради                                 Сергій АНДРУХА 



    

Порядок створення  та використання місцевого матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій  на території  

Старосалтівської територіальної громади   на 2021  - 2023 роки 
 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок створення й використання місцевого матеріального резерву для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 
Старосалтівської  територіальної громади (далі- Порядок) розроблено відповідно 
до вимог статті 98 Кодексу 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» (із змінами), з метою організації роботи щодо 
створення та використання місцевого матеріального резерву, здійснення 
контролю за його наявністю. 
 

2. Порядок визначає механізм створення та використання матеріальних резервів 
для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

3.  Матеріальним резервом є запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, 
лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, 
технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі - матеріальні цінності), 
призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 
відновлювальних робіт і заходів. 
 

ІІ. Створення місцевого матеріального резерву 

 

1. Місцевий матеріальний резерв (далі- матеріальний резерв) створюється 
виконавчим комітетом Старосалтівської селищної ради для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та 
надання термінової допомоги постраждалому населенню. 
 

2. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву 
здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. 
Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву може 
здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і 
юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не 
заборонених законодавством джерел. 
 

3. Місця розміщення місцевого матеріального резерву визначаються 
розпорядженням селищного голови. 
 

4. Матеріальні резерви розміщуються на визначених об’єктах у місцях 
призначених або пристосованих для їх зберігання з урахуванням оперативної 
доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій. 



 

5. Матеріальні цінності, що поставляються до місцевого матеріального  резерву, 
повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх 
зберігання. 
 

6. Створення та накопичення резерву здійснюється відповідно до Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2021-2023 роки, до річних графіків погоджених 
рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій та в межах коштів, виділених з  бюджету та інших не заборонених 
законодавством джерел. 
 Поновлення резерву, що був використаний під час ліквідації надзвичайних 
ситуацій, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті 
на його створення і накопичення та за рахунок спонсорської допомоги.  
 

ІІІ. Використання матеріального резерву 

 

1. Матеріальні резерви використовуються виключно для: 
1.1. здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій; 
1.2.  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
1.3. проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 
1.4. надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення 
його життєдіяльності; 
1.5. розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання й харчування 
постраждалого населення; 
1.6. забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами 
транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації 
постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження. 
 2. Місцевий матеріальний резерв використовується відповідно до рівня 
надзвичайної ситуації для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території Старосалтівської  територіальної громади. 
 У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його 
використання в повному обсязі за рішенням комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій її голова звертається до голови 
Харківської обласної державної адміністрації для залучається матеріального 
резерву регіонального рівня. 
 Використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється за 
розпорядженням селищного голови. 
 3. Облік та списання матеріальних цінностей місцевого матеріального 
резерву здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним 
законодавством України. 

4. Видача, використання, списання цінностей або повернення до складу 
матеріального резерву майна довготривалого використання здійснюється на 
підставі розпорядження селищного голови з подальшим оформленням 



необхідних документів (актів, звітів, накладних тощо) згідно з вимогами чинного 
законодавства України. 

5. Перевезення матеріальних цінностей з матеріального резерву до зон 
надзвичайних ситуацій, на підставі розпорядження селищного голови, 
покладається на осіб, на території яких сталася надзвичайна ситуація. 
 

 

 

Начальник загального відділу  
Старосалтівської селищної ради                                Костянтин ГОРДІЄНКО 

 

Спеціаліст 1 категорії загального відділу  
Старосалтівської селищної ради                                 Сергій АНДРУХА 

 


