
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_29 квітня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____146/2021-р_____ 

 

Про створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді 

 

 

З метою забезпечення виконання заходів щодо запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до 

статті 98 Кодексу цивільного захисту, розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації від 02 грудня 2015 року № 601/2015-р              

«Про реалізацію положень постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та виконання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому 

населенню на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

згідно з додатком 1. 

 

2. Визначити місця розміщення та зберігання матеріальних засобів 

місцевого матеріального резерву Старокостянтинівської міської територіальної 

громади згідно з додатком 2. 

 

3. Встановити, що заходи з накопичення, поповнення, утримання та 

списання матеріальних засобів місцевого матеріального резерву здійснює відділ 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради (Людмила АВРАМЕНКО) та відділ з питань надзвичайних ситуацій та
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цивільного захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО). 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) під час формування проєкту бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади щороку передбачати 

кошти на забезпечення накопичення матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву відповідно до номенклатури. 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 10 лютого 2016 року № 44/2016-р «Про реалізацію у м. Старокостянтинів 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 

«Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

 

6. 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 1 

до розпорядження міського голови  

29 квітня 2021 року № 146/2021–р 

 

Номенклатура  

місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді  

 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріальних засобів 

резерву 

Одиниця 

виміру 

Норма  

накопичення 
Примітка 

1. Будівельні матеріали  

1 Шифер Листів 1000  

2 Цвяхи шиферні  кг 100  

3 Цвяхи будівельні кг 100  

4 Пиломатеріали м³ 15  

2. Засоби енергопостачання  

 Електростанції силові 

10-15 кВт 

Шт. 1  

3. Паливно-мастильні матеріали 

1 Автобензин  л 10000  

2 Дизельне паливо л 10000  

4. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

 Бензопила Шт. 2  

5. Речове майно та засоби оповіщення 

1 Світлодіодний 

прожектор на штативі  

Комплекти 4  

2 Профнастил 

(металопрофіль) 

Листів 60  

3 Металопрокат  куб. м. 14,5  

4 Тент брезентовий  Шт. 4  

5 Прилад радіаційної 

розвідки  

Шт. 1  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради       підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 

 

 



 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

29 квітня 2021 року № 146/2021–р 

 

 

Місця розміщення та зберігання матеріальних цінностей місцевого 

матеріального резерву Старокостянтинівської міської територіальної громади  

 

Назва матеріальних  

засобів резерву 
Місце зберігання 

Шифер  Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

Старокостянтинівської міської ради  
Цвяхи шиферні  

Цвяхи будівельні 

Профнастил (металопрофіль) 

Металопрокат 

Пиломатеріали Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради  

Електростанції силові 10-15 кВт  19 Державна пожежно-рятувальна 

частина Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

Прилад радіаційної розвідки  

Бензопили  

Світлодіодний прожектор на 

штативі  

Автобензин  Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

Дизельне пальне  

Тент брезентовий  

 
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 

 

 


