
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____47/2021-р_____ 

 

 

Про виділення паливно-мастильних матеріалів 

для ліквідації надзвичайної ситуації 

 

 

З метою ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру місцевого 

рівня, пов’язаної з сніговими заметами на дорогах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, на підставі пунктів 3, 12 постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій», протокольного рішення комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської 

ради від 13 лютого 2021 року № 6, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Виділити комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), 

комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради (Володимир БУЛИЧ), 19 Державній 

пожежно-рятувальній частині Головного управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області (Олег ОРЖИНСЬКИЙ) 

паливно-мастильні матеріали з місцевого матеріального резерву для ліквідації 

надзвичайної ситуації згідно з додатком.  

 

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО) провести 

передачу матеріальних цінностей комунальному підприємству «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради, 

комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 19 Державній пожежно-рятувальній 

частині Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України у Хмельницькій області у встановленому порядку. 

 

3. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство»
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Старокостянтинівської міської ради, комунальному підприємству комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, 19 Державній 

пожежно-рятувальній частині Головного управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області забезпечити цільове 

використання виділених матеріалів та надати підтверджуючі матеріали про їх 

використання. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради       

(Валентина КАМІНСЬКА) при внесенні змін до бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 рік передбачити кошти на поповнення 

місцевого матеріального резерву. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

18 лютого 2021 року № 47/2021-р 

 

 

Перелік 

паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву для 

ліквідації надзвичайної ситуації  

 

Найменування матеріалів Одиниця виміру Кількість 

Дизельне пальне ДП л 960 

Автобензин А-92 л 340 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 
 


