
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 

“     ”                2019року                 м. Шепетівка                                   №  

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради від 18 лютого 2016 року № 37 

«Про визначення   номенклатури, 

норми накопичення  місцевого 

матеріального резерву м. Шепетівки» 

 

 

Відповідно до   частини 3 статті 98 Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження голови Хмельницької державної адміністрації «Про реалізацію 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», керуючись 

статтею 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Шепетівської  міської 

ради від 18 лютого 2016 року № 37 доповнивши пунктами: 

1.3. Обґрунтування номенклатури місцевого матеріального резерву, 

додаток 3; 

  2.3.  21 Державна пожежно-рятувальна частина  ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області  - засоби аварійно-рятувальних робіт. 

2. Пункт 2.2 доповнивши словами  після слів (в талонах), засобами 

захисту органів дихання, засобами зв’язку та оповіщення. 

            3. Внести зміни до додатку 1, рішення виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради від 18 лютого 2016 року № 37, затвердивши його у новій редакції, 

згідно з додатком.   

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника  міського голови Вихівського В.Б. 

 

 

Міський голова                                             М.Полодюк 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від                          2019р.   № 

                                                        

 

НОМЕНКЛАТУРА 

та обсяги місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання і ліквідацію наслідків  надзвичайних ситуацій та надання 

термінової допомоги постраждалому населенню на території м. Шепетівки 

 
№ 

з/п 
Найменування матеріальних цінностей 

Одиниця 
виміру 

Норма  

накопичення 
Примітка 

1 2 3 4 6 

1.Будівельні матеріали 

1. Шифер шт. 200  

2. Цвяхи шиферні кг. 64  

3. Цвяхи будівельні кг. 25  

4. Пиломатеріали м
3 

8  

2. Паливо-мастильні матеріали  

1. Автобензин л. 1000  

2. Дизельне пальне л. 1000  

3. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

1. Надувний човен шт. 1  

4. Засоби зв’язку та оповіщення 

1. Мегафони шт. 3  

5.Засоби захисту органів дихання  

1. Протигази ізолюючі  шт. 7  

6. Засоби електрозабезпечення  

1. Провід AsXSn4x50 з комплектуючими  км. 0,55  

 

 

            Завідувач сектора з питань НС та ЦЗН                          Л.Дмитрук 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                         В.Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету       

міської ради  

від                 2019р.  №     

 

Обґрунтування 

номенклатури місцевого матеріального резерву 
 

Правові аспекти 

Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – місцевого матеріального 

резерву) в обсягах, що забезпечує проведення невідкладних робіт, пов’язаних з запобіганням 

і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

(небезпечних подій) здійснюється виконавчим комітетом міської ради на підставі ст.19 

Кодексу цивільного захисту України у порядку, визначеному  Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775. 

Накопичення місцевого матеріального резерву здійснюється відповідно до 

номенклатури,  визначеної рішенням виконавчого комітету міської ради. 

 

Місця розміщення місцевого матеріального резерву 

Місцем розміщення та зберігання місцевого матеріального резерву визначено: 

- складські приміщення комунального підприємства Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство (будівельні матеріали, засоби забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, електротехнічні засоби та засоби загальногосподарського 

призначення); 

-   сектор з питань НС та ЦЗН (талони на паливо-мастильні матеріали, засоби захисту 

органів дихання, засоби зв’язку та оповіщення); 

- 21  ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (засоби забезпечення аварійно-

рятувальних робіт). 

Облік, зберігання та видача майна місцевого матеріального резерву здійснюється 

згідно з нормативно-правовими актами. 

Місцевий матеріальний резерв призначено для забезпечення проведення невідкладних 

відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій, в тому числі здійснення рятувальних, аварійно-відновлювальних 

робіт, евакуаційних заходів, першочергового життєзабезпечення постраждалого населення в 

зонах надзвичайних ситуацій та особового складу, залученого для ліквідації надзвичайних 

ситуацій, надання невідкладної медичної допомоги постраждалому та травмованому 

внаслідок надзвичайних ситуацій населенню. 

Наявність запасів матеріально-технічних цінностей у резерві є елементом готовності 

органів управління і сил цивільного захисту міста до реагування на надзвичайні ситуації, 

зокрема проведення аварійно-рятувальних робіт, надання невідкладної допомоги 

постраждалому населенню, а також забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій відповідними силами цивільного захисту.  

На сьогодні природне та техногенне становище в місті характеризуються 

небезпечними факторами, які створюють високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій.  

Виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, 

характерної для міста та із врахуванням проведеного аналізу надзвичайних ситуацій, які 

мали місце на території міста в минулі роки, слідує висновок, що основний негативний вплив 



на життєдіяльність населення міста завдають чи можуть завдавати надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 

Статистичні дані свідчать, що серед надзвичайних ситуацій найбільшу небезпеку 

становлять надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані з буревіями, сильними 

вітрами, зливи, грози, повенями, снігопадами, інфекційними захворюваннями людей та 

сільськогосподарських тварин, а  також дорожньо-транспортні пригоди. 

До матеріального резерву входять: будівельні матеріали, пальне, засоби радіаційно-

хімічного захисту, засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт, засоби зв’язку та 

оповіщення, засоби загальногосподарського призначення, призначені для проведення 

невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Місцевий матеріальний резерв є аварійним запасом і, в основному, призначений для 

обстеження зон виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення робіт на початковому етапі 

(2-3 доби) ліквідації надзвичайної ситуації. 

Проаналізувавши обсяги використання пально-мастильних матеріалів за останні роки 

(5 років) в середньому в рік використовується 100 л дизильного пального та автобензину. 

Номенклатурою передбачено створення запасів ПММ в обсязі 2000 л. Цей запас ПММ 

забезпечує можливість ліквідації середньостатистичної надзвичайної ситуації місцевого  

рівня до  2-х  діб ( з розрахунку 1000л. на добу). 

Для реагування на загрози, пов’язані із підтопленням,  Шепетівському РС ГУ ДСНС в 

Хмельницькій області передано з місцевого матеріального резерву 1 човен. 

Для надання термінової допомоги із врахування досвіту використання будівельних 

матеріалів (10 років) на ліквідацію надзвичайних ситуацій (для часткового ремонту 

покрівель будинків в середньому за рік з місцевого матеріального резерву використовували 

40-100 листів шиферу,) до матеріального резерву закладено будівельні матеріали в кількості: 

200 листів шиферу, 64 кг цвяхів шиферних, 25 кг цвяхів будівельних, 8 м3 пиломатеріалів. 

Накопичення шиферу та пиломатеріалів  дозволить відремонтувати  орієнтовно 30-20 

будинків, у випадку їх часткового пошкодження  та відновити повністю пошкоджені дахи 

орієнтовно у 5-и будинках ( з розрахунку 40 листів на 1 будинок). 

Цвяхи закладено з розрахунку використання шиферу та пиломатеріалів.  

Для захисту органів дихання оперативної групи комісії з питань ТЕБ та НС  в 

матеріальному резерві передбачені протигази ізолюючі.  

При проведенні першочергових аварійно-рятувальних заходів на мережах 

життєзабезпечення людей передбачено резервний провід AsXSn4x50 (до 500м.) з 

комплектуючими для монтажу. 

Номенклатуру складено з урахуванням практичного досвіду ліквідації надзвичайних 

ситуацій на території міста (не менше 10 років), реальних потреб у матеріально-технічних 

засобах для здійснення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. 

 

Завідувач сектора з питань НС та ЦЗН                                        Л.Дмитрук 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                В.Рачук 

 

 

 

 

 

 


