
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

28 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 363/2019–р 

 

 

Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального 

резерву 
 

 

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              

27 листопада 2019 року № 14, з метою запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації на об’єктах з масовим перебуванням людей у м. Старокостянтинів по 

вул. Острозького, 8/1, 10, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Виділити 19 Державній пожежно-рятувальній частині Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (Олег ОРЖИНСЬКИЙ), Старокостянтинівському 

комбінату комунальних підприємств (Володимир БУЛИЧ) паливно-мастильні 

матеріали з місцевого матеріального резерву для проведення аварійно-

рятувальних робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на 

об’єктах з масовим перебуванням людей у м. Старокостянтинів по                       

вул. Острозького, 8/1, 10 згідно з додатком. 

 

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Юрій БІЛЬЧУК) провести 

передачу матеріальних цінностей 19 Державній пожежно-рятувальній частині 

Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області та Старокостянтинівському комбінату комунальних 

підприємств у встановленому порядку. 

 

3. 19 Державній пожежно-рятувальній частині Головного управління  
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Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області 

(Олег ОРЖИНСЬКИЙ), Старокостянтинівському комбінату комунальних 

підприємств (Володимир БУЛИЧ) забезпечити цільове використання 

виділених матеріалів та надати підтверджуючі матеріали про їх використання 

до 10 грудня 2019 року. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) при формуванні бюджету міста на 2020 рік 

передбачити кошти на поновлення місцевого матеріального резерву. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА 

 

 

 

Міський голова                            підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови  

28 листопада 2019 року № 363/2019-р 

 

 

Перелік паливно-мастильних матеріалів, виділених з місцевого 

матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайної  

ситуації на об’єктах з масовим перебуванням людей у м. Старокостянтинів по 

вул. Острозького, 8/1, 10 

 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів Одиниця виміру Кількість 

1 2 3 4 

19 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області 

1 Автобензин А-92 л. 290 

2 Дизельне паливо л. 200 

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств 

1 Автобензин А-92 л. 210 

2 Дизельне паливо л. 100 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                Валентина ЯНЗЮК 

 


