
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ    

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 03 листопада 2022 року                                                                № 768 

Про затвердження Порядку 

створення та використання 

місцевого матеріального резерву 

Кропивницької міської 

територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 3 пункту «а» 

статті 36-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

статтею 98 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету 

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

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», з метою визначення механізму створення 

та використання місцевого матеріального резерву для належного реагування 

виконавчими органами Кропивницької міської ради, комунальними 

підприємствами на проведення робіт і заходів щодо запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради 

В И Р І Ш И В:  
 

 1. Затвердити Порядок створення та використання місцевого 

матеріального резерву Кропивницької міської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається. 
 

 2.  Дія цього рішення не поширюється на Порядок створення та 

використання міського матеріального резерву продовольчої продукції для 

населення Кропивницької міської територіальної громади, який затверджено 

рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12 квітня 

2022 року № 176. 
 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                    

О.Вергуна  

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА 
    

Олександр Безеда 35 83 19 

 

 



                                  

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

                                                        Рішення Виконавчого комітету 

                                                          Кропивницької міської ради 

                                                       03 листопада 2022 року № 768 

 

  

                                                             ПОРЯДОК  

створення та використання місцевого матеріального резерву 

Кропивницької міської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

1. Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву 

Кропивницької міської територіальної громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій (далі - Порядок) розроблено відповідно до 

статті 98 Кодексу цивільного захисту Україну, підпункту 3 пункту «а»                  

статті 36-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2015 №775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Порядок визначає 

механізм створення та використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

            місцевий матеріальний резерв Кропивницької міської територіальної 

громади (далі - Резерв) – запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, техніки, технічних 

засобів та інших матеріальних цінностей (призначених для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних 

відновлювальних робіт і заходів; 

           номенклатура та обсяг матеріального резерву (далі - номенклатура) - 

обґрунтований і затверджений Виконавчим комітетом Кропивницької міської 

ради перелік та обсяг матеріальних цінностей. 

           Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі цивільного 

захисту України, постанові Кабінету Міністрів України від 30 жовтня                     

2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» та інших нормативно-правових актах України, які регулюють 

питання цивільного захисту. 

3. Резерв створюється визначеними рішенням Кропивницької міської 

ради або її виконавчого комітету виконавчими органами, комунальними 

підприємствами, які є головними розпорядниками або одержувачами 

бюджетних коштів на відповідні цілі. 

3.1. Відповідні виконавчі органи та комунальні підприємства є 

відповідальними за придбання, зберігання, використання та накопичення 

матеріальних цінностей Резерву. 
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 3.2    Матеріальні цінності, що поставляються до Резерву, повинні мати 

сертифікати відповідності на весь нормативний термін їх зберігання. 

 3.3  Матеріальні цінності вважаються закладеними до Резерву після 

підписання акту про їх прийняття, розміщення на місті постійного зберігання 

та оформлення відповідних обліково-бухгалтерських документів. 

4. Резерв використовується для здійснення запобіжних заходів у разі 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, 

проведення невідкладних відновлювальних робіт та інших заходів. 

5. Створення, утримання та поповнення Резерву здійснюється за 

рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 

Створення, утримання та поповнення Резерву може здійснюватися також за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій є координуючим органом щодо створення Резерву, 

визначає обсяги та напрямки  його використання 

Комісія здійснює моніторинг використання матеріальних цінностей 

Резерву. 

7. На підставі рішення Комісії відповідальні виконавчі органи та 

комунальні підприємства для виконання завдань, визначених пунктом 4 цього 

Порядку, здійснюють відпуск матеріальних цінностей. 

8. Рішення про направлення матеріальних цінностей Резерву іншим 

громадам приймається Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради за 

рекомендацію міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення                                       Сергій КОВАЛЕНКО 
 

 

 


