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Програма 
створення і використання матеріального резерву, матеріально-технічних 

ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру у Бібрській міській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібрка 2022 рік 

  



Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України № 775 від 

30 вересня 2015 року зі змінами «Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

5. Учасники програми Органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

6. Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

6.1. Етапи виконання програми  4 етапи 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у  виконанні програми 

Місцевий бюджет Бібрської міської територіальної 

громади. 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет Бібрської міської територіальної 

громади.  

9.1. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми: 

2022 – 100,0 тис. гривень 

2023-2025 рр. Фінансовий ресурс щорічно буде 

затверджуватись при формуванні місцевого 

бюджету. 

 

1. Зазначення стратегічних, оперативних, цілей та завдань на відповідний період, на 

реалізацію яких спрямована Програма 

З метою забезпечення запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру Постановою Кабінету Міністрів України № 775 від 30 вересня 2015 року 

затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ця програма розроблена відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України.  

Створення, резервування, утримання та поповнення матеріальних резервів (будівельних 

матеріалів, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту, предметів першої необхідності, 

предметів пожежогасіння та інших предметів), медикаментів та перев’язувальних засобів, 

продовольства (продуктів харчування), закупівля технічних засобів здійснюється (далі 

матеріальний резерв): 

- оперативного - за рахунок коштів державного бюджету через ДСНС; 

- відомчого - за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи 

виконавчої влади;  

- регіонального та місцевого - за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

- об’єктового - за рахунок власних коштів підприємств.  

Створення, утримання та поповнення вищезазначених резервів може здійснюватися також за 

рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та 

об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої Програма спрямована 

Резерви створюються заздалегідь з метою використання їх у разі загрози виникнення НС, 

ліквідації цих НС та їх наслідків виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) НС, 

характерної для конкретної території, галузі, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з 

ліквідації їх наслідків.  

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів затверджуються нормативними документами 

Кабінету Міністрів України, керівниками обласних, районних органів виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування.  

На підставі даної номенклатури підприємствами та організаціями закладаються матеріальні 

резерви. 

На даний час Бібрська міська рада працює над збільшенням місцевого резерву за рахунок 

добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, громадських (благодійних) організацій, 

інших джерел незаборонених законодавством. 

 



3. Визначення мети 

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного 

функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Львівської області з найменшими фінансовими витратами. 

Метою програми є створення матеріального резерву, матеріально-технічних ресурсів, 

спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків, надання термінової допомоги населенню за рахунок коштів місцевих 

бюджетів згідно номенклатури затвердженої міським головою. Місцевий матеріальний резерв 

міської ради повинен використовуватися для: 

- придбання будівельних матеріалів; 

- придбання пально-мастильних матеріалів; 

- придбання засобів захисту; 

- придбання предметів першої необхідності; 

- придбання предметів пожежогасіння та інших предметів; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних засобів; 

- придбання продовольства (закупівля) продуктів харчування, відповідно до законодавства; 

- закупівля технічних засобів, необхідних для ліквідації НС; 

- виконання заходів по запобіганню ліквідації НС; 

- надання допомоги потерпілому населенню; 

- проведення невідкладних відновлювальних робіт; 

- надання допомоги потенційно-небезпечним об’єктам. 

4. Визначення відповідальних виконавців 

Відповідальним виконавцем з реалізації даної Програми є  виконавчий комітет Бібрської міської 

ради. 

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та 

результативних показників 

В результаті повної реалізації програми створення матеріального резерву згідно із 

номенклатурою та обсягами матеріального резерву, буде можливість своєчасно вживати 

запобіжних заходів для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та під час їх ліквідації. 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, 

строки виконання завдань, заходів 

Враховуючи те, що на території Бібрської міської територіальної громади (МТГ) є ризик 

виникнення надзвичайних ситуацій, як техногенного так і природного характеру, для їх 

запобігання та ліквідації необхідні матеріальні резерви. Незабезпеченість резерву необхідними 

матеріалами приводить до затягування термінів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Враховуючи аналіз минулих років зроблено висновок, що із-за наявності значної кількості 

транспортних комунікацій, а також стану виробничого, житлово-комунального фонду та 

водопровідно-каналізаційного господарства, ступінь зносу якого у багатьох випадках досить 

велика, на території МТГ створюється дуже складна техногенно-екологічна обстановка. Вона 

може привести до виникнення практично всіх видів аварій, катастроф з виходом з ладу систем 

життєзабезпечення та життєдіяльності населення. Виходячи з вищевикладеного визначити 

найбільш ймовірну надзвичайну ситуацію, характерну для району та єдиної номенклатури, норм 

і обсягів резервів матеріально-технічних ресурсів неможливо. Враховуючи досвід проведення 

першочергових аварійно-відновлювальних робіт у минулих періодах, обсяги наявного 

матеріального та  резерву медикаментів, продовольчого та технічного резерву є необхідність 

створення та поповнення його впродовж 2022 року і в подальші роки. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Міський матеріальний резерв використовується тільки для: 

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 

- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; 

- проведення невідкладних відновлювальних робіт; 

- розгортання та утримання (в т. ч. тимчасових) пунктів проживання та харчування  постраждалих 

громадян; 

- у зв’язку з їх освіженням або заміною. 



Відпуск матеріального резерву, матеріально-технічних ресурсів територіальної громади 

здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі протоколу комісії з 

питань ТЕБ і НС Бібрської міської ради. 

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву територіальної громади у зв’язку з їх 

освіженням або заміною здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі 

протоколу комісії з питань ТЕБ і НС Бібрської міської ради відповідно до вимог законодавства.  

Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або 

заміною, спрямовуються на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних 

матеріальних цінностей. 

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для 

потреб установ, організацій та підприємств комунальної власності Бібрської міської ради за 

рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі протоколу комісії з питань ТЕБ і НС 

Бібрської міської ради за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до 

матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, 

призначених на відповідні цілі. 

Контроль за створенням та накопиченням матеріального резерву, його наявністю, станом та 

використанням, покласти на голову комісії з питань ТЕБ і НС Бібрської міської ради. 

Також, керівник органу місцевого самоврядування на підставі рішення (розпорядження) 

виконавчого комітету міської ради може призначити особу, відповідальну за створення, 

накопичення  та використання матеріального резерву і матеріально-технічних ресурсів. 

Додаток 1 до Програми 

Ресурсне забезпечення Програми 

тис. грн. 
Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 2025 рік  

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

100,0 В межах асигнувань, 

визначених місцевим 

бюджетом 

В межах асигнувань, 

визначених місцевим 

бюджетом 

В межах асигнувань, 

визначених 

місцевим бюджетом 

100,0 

Місцевий 

бюджет 

100,0 В межах асигнувань, 

визначених місцевим 

бюджетом 

В межах асигнувань, 

визначених місцевим 

бюджетом 

В межах асигнувань, 

визначених 

місцевим бюджетом 

100,0 

Інші 0,0   0,0 0,0 

 


