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___________________                                                 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання  
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

техногенного, природного характеру та в особливий 
період 

            у Скалатській міській раді на 2022-2024роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 



ПАСПОРТ 

1.Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного 
характеру та в особливий період в Скалатській міській раді на 2022-2024роки. 

 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Скалатської міської ради 
( відділ з питань цивільного захисту населення 
виконавчого комітету Скалатської міської 
ради) 

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

Постанов КМУ від 30.09.2015 року № 775 
«Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», від 29.03.2002 року  
№415 «Про затвердження Порядку 
використання коштів резервного фонду 
бюджету», Кодекс цивільного захисту України 
ст..93,96, Бюджетний кодекс України 

3. Розробник програми відділ з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 
Скалатської міської ради 

4. Співрозробники програми -  

5. Відповідальний               
виконавець програми 

Головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту та надзвичайних ситуацій Скалатської 
міської ради 

6. Учасники програми  

7. Термін реалізації програми 2022 - 2024 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

 

8. Обсяги та джерела фінансування 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн. 2022 2023 2024  

Бюджет міської ради 400000 300000 50000 50000  

 

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма 

Реалізація програми забезпечити здійснення комплексу організаційних та 
практичних заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики у 
сфері захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, постійну готовність органів управління, сил та засобів 
цивільної оборони міста 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 створити матеріальні запаси місцевого резерву відповідно до 

затвердженої номенклатури; 
 

- підвищити ефективність реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного 
та природного характеру на території Скалатської громади. 

 

 



3.Визначення мети програми 

Метою програми є визначення комплексу організаційних та практичних заходів 
щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вжиття 
ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних 
ситуацій 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; 
- забезпечення постійної готовності органів управління та сил Цивільної 

оборони міста до застосування резерву для проведення невідкладних заходів і робіт, 
пов'язаних із запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, 
наданням термінової допомоги постраждалому населенню. 
 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів  
та джерел фінансування, строки та етапи виконання 

Розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного 
здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів бюджету міста та інших джерел, не 
заборонених законом. 

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить          
400000 грн., з них у 2022 році - 200000 грн., у 2023 році - 50000 грн., у 2024 році -
50000 грн. 

Місце зберігання місцевого матеріального резерву визначено: Скалатська 
комунальна лікарня (згідно договору),  ТОВ «Скала-Дар» (згідно договору), ЖКГ 
Скалатської міської ради.                 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється  за потребою. 
 

5.Перелік завдання і заходів програми та результативні показники 

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій за напрямком створення 
матеріального резерву  для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Для розв'язання проблем захисту населення і території від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характерів передбачається виконання основних 
завдань, а саме: 
 

           - завчасне створення та поновлення місцевого матеріального резерву 
ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кількості, 
визначеній відповідною номенклатурою; 

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



Виконання Програми дасть змогу: 
- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності території міста, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 
- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 
- оновлювати, поповнювати матеріальні цінності  місцевого матеріального 

резерву, необхідного для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

- забезпечити надійну охорону, збереження місцевого матеріального резерву, 
підтримання матеріально-технічних засобів у постійній готовності до використання. 

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та 
результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості 
функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих 
та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій. 
 

6.Напрями діяльності та заходи програми 

Напрями діяльності та заходи програми, номенклатура викладені в додатках 
до програми. 
 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за виконанням програми покладається на виконавчий 
комітет Скалатської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до програми 

 

6.Напрямки діяльності та заходи програми 

 
 

№ 

з/п 

Назва напря- 

му (пріори- 

тетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

вико- 

нання 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтований обсяг фінансування 

ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) 
Очікувані 
результати 

Всього 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Ліквідація 
наслідків 
надзвичай-

них ситуацій 
техногенно-

го та 
природного 
характеру та 
запобігання 
їх 
виникненню 

1.1.Вжиття заходів щодо 
затвердження 
номенклатури та обсягів 
місцевого матеріального 
резерву для ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і 
природного характеру та 
їх наслідків 

щороку 
до 

25.12 

Управління з 
питань 

цивільного 
захисту 

населення 
виконавчого 

комітету міської 
ради 

не 
потребу
є фінан-

сування 

      Визначення 
потреби в 
засобах для 
матеріального 
резерву 

1.2.Створення та 
оновлення місцевого 
матеріального резерву 
для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і 
природного характеру та 
їх наслідків 

2016-

2020 

Управління з 
питань 

цивільного 

захисту 
населення 

виконавчого 
комітету міської 

ради 

бюджет 

міста 

575352 96779 111403 109609 124782 132779 Вчасне реагува-

ння, та ліквіда-

ція наслідків 
надзвичайних 
ситуацій техно-

генного та при-

родного 
характеру 

ВСЬОГО:     575352 96779 111403 109609 124782 132779  

 



Додаток 1 до Програми 

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ 

місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги 

постраждалому населенню на території Скалатської міської ради 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 
виміру 

Норма  
накопичення 

Примітка 

1 2 3 4 5 

І.Паливно-мастильні матеріали 

1. Автобензин л. 2000  

2. Дизельне паливо л. 2000  

3. Моторні масла та мастила л. 50  

     

     

     

ІІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

1. Електростанція  шт. 3  

2. Засіб обігріву шт. 2  

3. Ліхтарі переносні шт. 15  

4. Рація переносна комп. 15  

     

     

                               III. Медичний захист 

  1. Аптечка медична універсальна шт 5  

2. Нашатирний спирт фл. 10  

 3. Перекись водню фл 10  

 4. Розчин йоду фл 10  

5. Бинт 5*10 уп 10  

6. Вата  уп 10  

7. Розчин натрію хлорид 0.9%  фл.200мл 50  

8. Реосорблілакт фл 20  

9. Анальгін  уп 2  

10. Димедрол  уп 2  

11. Но-шпа 2.0 уп 2  

12. Реналган 5.0 уп 2  

13. Вікасол 1% уп 1  

14. Глюкоза 5% 200мл 10  

15. Рінгер лактатний 200мл 10  

16. Гекотон  200мл 10  

17. Джгут турнікет шт 10  

18. Дексалгін 0.05 2.0 ам 20  

 

  .   
 

 



Додаток 3 до програми  
Розрахунок норми та обсягів накопичення матеріально-технічних засобів для місцевого матеріального резерву для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2016-2020 роки 
№ 

п/п 

Найменування матеріально-технічних 
засобів 

Одиниця 
виміру 

Норма 
накопи-

чення 

Вартість за 
одиницю в 
грн. 2016 

Обсяги накопичення по роках в одиницях 
виміру 

Загальна 
вартість, грн. 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Шифер шт 1000 125 200 200 200 200 200 125000 

2. Цвяхи шиферні кг. 400 43 80 80 80 80 80 17200 

3. Цвяхи будівельні кг. 300 40 60 60 60 60 60 12000 

4. Пиломатеріали м3 10 2000 2 2 2 2 2 20000 

5. Плівка поліетиленова кв.м. 1000 40 200 200 200 200 200 40000 

6. Мішки  шт 500 20 100 100 100 100 100 10000 

7. Стрічка огороджувальна шт. 5 55 1 1 1 1 1 275 

8. Захисний костюм Л-1 шт. 10 350 2 2 2 2 2 3500 

9. Автобензин л. 5000 18 1000 1000 1000 1000 1000 90000 

10. Дизельне паливо л. 5000 17 1000 1000 1000 1000 1000 85000 

11. Моторні масла та мастила л. 100 250 20 20 20 20 20 25000 

12. Відро 10л шт. 20 200 4 4 4 4 4 4000 

13. Костюм робочий утеплений (куртка+штани) шт. 10 690 2 2 2 2 2 6900 

14. Аптечка медична універсальна шт. 5 1130 1 1 1 1 1 5650 

15. Ліхтарі переносні електричні шт. 10 347 2 2 2 2 2 3740 

16. Сокира шт. 25 130 5 5 5 5 5 3250 

17. Костюм робочий (куртка + штани) шт. 10 450 2 2 2 2 2 4500 

18. Чоботи гумові шт. 50 150 10 10 10 10 10 7500 

19. Рукавиці гумові шт. 50 30 10 10 10 10 10 1500 

20. Рукавиці робочі шт. 50 20 10 10 10 10 10 1000 

21. Лопата штихова шт. 20 150 4 4 4 4 4 3000 

22. Лопати совкова шт. 20 180 4 4 4 4 4 3600 

23. Бензопила шт. 2 1613 - 1 - 1 - 3226 

24. Рація переносна компл. 2 2310 1 - - - 1 4620 

25. Намет шт. 1 25000 - - - 1 - 25000 

26. Засіб обігріву шт. 1 3700 - - - 1 - 3700 

27. Прилади радіаційної розвідки: СРП -88-03 шт. 1 36000 - - - - 1 36000 

28. Електростанція силова 5.0 кВт шт. 1 15140 - - 1 - - 15140 

29. Бензоріз  шт. 1 12596 - 1 - - - 12596 

30. Комплект розкладних меблів шт. 1 2725 - 1 - - - 2725 

УСЬОГО 575352 
 

Примітка: У програму закладені ціни станом на грудень 2015 року. При зростання індексу цін вартість матеріально технічних засобів буде коригуватися 


