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до рішення  Софіївської                                                        
селищної ради                                                                              
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№ 1301-17/VIII 

 

П Р О Г Р А М А 

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО ФОНДУ  МАТЕРІАЛЬНИХ  
РЕЗЕРВІВ ДЛЯ  ЗАПОБІГАННЯ  І ЛІКВІДАЦІЇ  НАСЛІДКІВ  НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЙ   НА ТЕРІТОРІЇ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022-2026 РОКИ 

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття  ПРОГРАМИ  

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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»  

2. Мета Програми 

Програма розроблена для  здійснення заходів  матеріально-технічного забезпечення  
формувань        цивільного захисту громади в умовах загрози і  виникнення надзвичайних 
ситуацій.  

Основною метою Програми є: 

- забезпечення  здійснення  заходів  щодо створення, розміщення, зберігання та 
використання  запасів  матеріальних засобів; 

- вдосконалення системи управління заходами та процесами захисту  населення і 
територій від надзвичайних ситуацій, вжиття  ефективних заходів захисту населення і 
територій від наслідків  надзвичайних   ситуацій, аварій, катастроф, великих  пожеж, 
несприятливих гідрометеорологічних явищ: 

- організація життєзабезпечення  постраждалого населення під час  ліквідації 
надзвичайних ситуацій. 

3. Завдання щодо реалізації Програми 

Основними  завданнями щодо реалізації Програми є; 

- забезпечення  формування  місцевого фонду матеріально – технічного резерву  для 
запобігання  та ліквідації наслідків   надзвичайних ситуацій; 

- накопичення  матеріально-технічних засобів  місцевого резерву для запобігання, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  на території громади у  2022 -2026 роках у 
відповідності  до плану – графіка, зазначеного у  додатку до Програми; 

- визначення  суб’єктів господарювання  постачальників  матеріально – технічних 
резервів; 

- визначення місць розміщення та зберігання матеріально -  технічних  резервів; 
- своєчасно фінансування  заходів зі створення місцевого фонду матеріальних резервів 

для  запобігання та  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з бюджету громади.    
 

4. Організаційне забезпечення Програми 

 

Матеріальні  резерви для  запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
створюються  Органами виконавчого комітету Софіївської селищної ради для  виконання  
завдань і заходів  з питань цивільного захисту, спрямованих на  запобігання  і ліквідацію 



наслідків  надзвичайних ситуацій, надання  невідкладної допомоги постраждалому  
населенню; 

Матеріальні  резерви створюються  заздалегідь з метою їх використання у разі загрози 
або виникнення надзвичайних ситуацій, характерної для конкретної території розташування 
об’єктів, а  також передбаченого обсягу робіт з ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій. 

Номенклатура та обсяги матеріального резерву місцевого рівня затверджуються 
Софіївським селищним головою. 

 Створення, утримання та поповнення резервів здійснюється  за рахунок коштів 
селищного бюджету. 

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

Матеріальні  цінності, що поставляються  до резерву, повинні мати  сертифікат 
відповідності на весь нормативний  термін їх зберігання. 

Резерви розміщуються на об’єктах, призначених  або пристосованих для  їх зберігання, 
а  також на складах і базах підприємств з урахуванням їх оперативної доставки до можливих 
зон надзвичайних ситуацій. 

Зберігання та облік  резервів  здійснюється  згідно з нормативно – правовими актами. 
Накопичення резервів  здійснюється  за встановленими нормами та відповідно  до 

річних графіків, затверджених Софіївським селищним головою. 

 

5.Порядок використання  резервів 

Резерви використовуються тільки для: 

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру; 
- проведення невідкладних відновлювальних робіт; 
- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової 

матеріальної допомоги для  забезпечення їх  життєдіяльності; 
-  розгортання  та утримання  тимчасових пунктів проживання і  харчування 

постраждалих громадян. 
Місцеві резерви  залучаються  для  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій на 

конкретній  території  та розташованих на них об’єктах. 
Резерви залучаються  для  ліквідації наслідків  надзвичайної ситуації відповідно до її 

рівня 

У разі недостатньої  наявності місцевого резерву чи повного його використання 
залучаються резерви наступного вищого рівня. 

Відпуск матеріально–технічних цінностей  з  резервів здійснюється на  підставі  
розпорядження селищного голови. 

 

6.Результати реалізації Програми 

 

Реалізація Програми забезпечує створення, накопичення матеріальних резервів та їх 
використання для  запобігання та  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, постійну 
готовність органів управління та  цивільного захисту громади до дій за  призначенням. 

 

7.Відповідальність за реалізацію Програми 

 

Виконавцем Програми є  виконавчий  комітет Софіївської селищної ради. 
 

8.Порядок використання коштів 

 

Фінансування заходів  Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, 

а також за рахунок  добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних 
організацій та  об’єднань громадян, інших  не заборонених законодавством джерел. 



Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  створення місцевого резерву, 
становить  450 тис. гривень. 

 

 Обсяги і джерела фінансування для  створення матеріально технічного резерву 
місцевого  рівня для запобігання, ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій зазначені в 
таблиці:     

 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

 

Обсяг 
фінансування 

У тому числі за роками (тис. гривень) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Місцевий 
бюджет 

450 50 100 100 100 100 

Інші джерела - - - - - - 

ВСЬОГО 450 50 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Людмила НАЗАРЕНКО 


