
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  “___” ________ 2020  року                                                 № ____ 

 

Про відпуск матеріальних  

цінностей з міського  

матеріального резерву  

 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 29 та підпунктом 2                        

пункту “б” частини першої статті 38 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 98 Кодексу цивільного захисту України, 

відповідно до  пункту  12 Порядку створення та  використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,   

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня               

2015 року № 775, враховуючи пункт 20 протокольного рішення  

позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 17 жовтня   2020 року, протокол № 22 та 

лист управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького від 19 жовтня 2020 року               

№ 01-21/632 “Про відпуск матеріальних цінностей з міського матеріального 

резерву”, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  

 

                                                       В И Р І Ш И В: 

  

1. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького провести відпуск матеріальних 

цінностей з міського матеріального резерву для  вжиття заходів з ліквідації 

надзвичайної ситуації, яка мала місце на території міста Кропивницького                     

17 жовтня 2020 року, та проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, а саме: 

1) 1-му державному пожежно-рятувальному загону  УДСНС України у 

Кіровоградській області плівку поліетиленову технічну у кількості                           

60 (шістдесят) кілограмів, дизельне паливо у кількості 500 (п’ятсот) літрів та 

бензин А-92 у кількості 1000 (одна тисяча) літрів; 

2) Фортечній районній у місті Кропивницькому раді плівку 

поліетиленову технічну у кількості 28 (двадцять вісім) кілограмів та 

гідроізоляцію у кількості 375 (триста сімдесят п’ять)  метрів квадратних; 
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3) Комунальному підприємству “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького” дизельне паливо у кількості 1300 (одна тисяча триста) 

літрів та бензин  А-92 у кількості 300 (триста) літрів; 

4) Комунальному підприємству “Універсал – 2005” Міської ради міста 

Кропивницького” дизельне паливо у кількості 700 (сімсот) літрів та бензин                     

А-92 у кількості 300 (триста) літрів. 

 2. 1-му державному пожежно-рятувальному загону  УДСНС України у 

Кіровоградській області, Фортечній районній у місті Кропивницькому раді, 

Комунальному підприємству “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького” та Комунальному підприємству “Універсал – 2005” Міської 

ради міста Кропивницького” забезпечити цільове використання матеріальних 

цінностей, зазначених в пункті 1, та надати звіт про їх використання до 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 

 

 3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького зняти з бухгалтерського обліку 

вищезазначені матеріали та здійснити у 2020 році поповнення витрачених 

матеріальних цінностей в межах бюджетних асигнувань. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.  

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                     Олександр МОСІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вячеслав Хлівняк 35 83 19 


