
Додаток 1

до рішення тридцять другої сесії 
Миколаївської сільської ради 

від 14.02.2019 року № 13

Програма 
створення і використання 

матеріального резерву для запобігання 
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

у Миколаївській сільській раді Сумського району 
на 2019 рік



ПАСПОРТ
Програми створення і використання матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
 у Миколаївській сільській раді Сумського району 

на 2019 рік (далі – Програма)

  1. Ініціатор
розроблення
Програми   

Миколаївська  сільська  рада  Сумського  району
Сумської області.

2. Дата,  номер  і  назва
розпорядчого
документа  органу
виконавчої влади про
розроблення
Програми

Розпорядження голови Сумської обласної державної
адміністрації  №  484-ОД  від  01.09.2017  «Про
затвердження  Порядку  створення  і  використання
регіонального матеріального резерву для запобігання
і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій».
Рішення  виконкому  №  80  від  21.09.2017  «Про
створення і використання матеріального резерву для
запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій»

3. Розробник Програми Заступник сільського голови Северин В.М.
4. Співрозробник

Програми
Виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

5. Відповідальний 
виконавець Програми

Миколаївська  сільська  рада  Сумського  району
Сумської області.

6. Учасники Програми Миколаївська  сільська  рада  Сумського  району
Сумської області; виконавчий комітет, підприємства,
установи та організації.

7. Термін  реалізації
Програми

2019 рік

8. Перелік бюджетів, які
беруть участь у 
виконанні програми

Сільський  бюджет.

9. Загальний  обсяг
фінансових  ресурсів,
необхідних для
реалізації програми, 
всього, 
у тому числі:

50  тис. гривень

9.1  сільського бюджету 50  тис. гривень

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Забезпечення реалізації  державної  політики у сфері цивільного захисту

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої
є територіальна підсистема та її ланки.



Згідно  зі  статтею 3  Конституції  України  життя  та  здоров’я  людини,  її
безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава
відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу
шкідливих  техногенних,  природних  та  екологічних  факторів  є  неодмінною
умовою сталого розвитку суспільства. 

Запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного  характеру,  зменшення  збитків  і  втрат  у  разі  їх  виникнення,
ефективна  ліквідація  наслідків  надзвичайних  ситуацій  є  одним  з  головних
пріоритетів діяльності органів влади. Ці питання особливо актуальні в умовах
наявності значної кількості нафто-, газопроводів, інших підприємств. 

Для зменшення наслідків стихійних лих має бути своєчасне оповіщення
населення  про  загрозу  та  виникнення  надзвичайної  ситуації  техногенного  і
природного характеру, його оповіщення про небезпеку, обстановку, що склалася
внаслідок її реалізації, а також інформування про порядок і правила поведінки в
умовах надзвичайних ситуацій.  Це дає можливість вжити необхідних заходів
щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Через відсутність коштів державного бюджету взагалі не виконується в 
повному обсязі постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 
“Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 
невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”. Засоби
радіаційного та хімічного захисту, призначені для забезпечення непрацюючого 
населення, взагалі відсутні.

Не виконані вимоги статті 98 Кодексу цивільного захисту України,  
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». При цьому, як 
показує фактичний стан справ в районі не виключена можливість виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, серед яких 
можуть мати місце:

- аварії на магістральних, або місцевих газопроводах;
- ускладнення повеневої обстановки;
- масштабні пожежі лісогосподарських угідь;
- надзвичайні події викликані катаклізмами;
- інші.

Наведене вище дає змогу зробити висновок, що створення місцевого 
матеріального резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну 
основу для оперативного проведення першочергових робіт з здійснення 
запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій; проведення невідкладних відновлювальних 
робіт і заходів; надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 
забезпечення його життєдіяльності; розгортання та утримання тимчасових 
пунктів проживання і харчування постраждалого населення; забезпечення 
пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9


підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із 
зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

         ІІІ. Визначення мети Програми
Метою  Програми  є  удосконалення  територіальної  підсистеми  єдиної

державної системи цивільного захисту та створення ефективних сил цивільного
захисту  для  зменшення  ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та
досягнення гарантованого рівня захисту населення і  території  громади від їх
наслідків.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів і 
джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Удосконалення  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного захисту шляхом створення, утримання та поповнення матеріального
резервів громади.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 50 тис. гривень.
Обсяг  фінансування  Програми  уточнюється  під  час  складання  проекту
сільського  бюджету  на  відповідний  рік  у  межах  видатків,  передбачених
головному  розпоряднику  коштів,  відповідальному  за  виконання  окремих
завдань і заходів Програми та в цілому за Програму. 

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі передбачається:

- створити місцевий матеріальний резерв;
- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів.

На другому етапі передбачається:

- поповнити місцевий матеріальний резерв; 
- створити  необхідний  запас  засобів  індивідуального  захисту

непрацюючого населення,  яке мешкає в безпосередній близькості
від  потенційно  небезпечних  об’єктів  та  об’єктів,  які
використовують у виробництві сильно діючі отруйні речовини;

- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів.
Головним  розпорядником  коштів  місцевого  бюджету,  передбачених  на
виконання Програми є Миколаївська сільська рада.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2019 року планується здійснити завдання та заходи, а саме:
1. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації.
2.  Забезпечити гарантований рівень захисту населення і  територій від

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
3.  Здійснити   організаційні  та  спеціальні  заходи  із  запобігання

виникненню надзвичайних ситуацій.



VІ. Напрями діяльності та заходи Програми
Основними напрямами діяльності та заходами Програми є:

- створення місцевого матеріального резерву з метою забезпечення 
матеріальної  основи  для  оперативного  проведення  першочергових  робіт  з
здійснення  запобіжних  заходів  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних
ситуацій; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; проведення невідкладних
відновлювальних робіт і заходів; надання постраждалому населенню необхідної
допомоги  для  забезпечення  його  життєдіяльності;  розгортання  та  утримання
тимчасових  пунктів  проживання  і  харчування  постраждалого  населення;
забезпечення  пально-мастильними  та  іншими  витратними  матеріалами
транспортних  засобів  підприємств  та  громадян,  залучених  для  евакуації
постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження
(додаток 1);

- здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів 
дихання від  бойових отруйних та  хімічних речовин для  забезпечення  ними
непрацюючого  та  працюючого  населення,  яке  проживає  і  працює  в  зоні
можливого хімічного забруднення.

VІІ. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
Створити  матеріальний  резерв  з  метою  забезпечення  матеріальної

основи  для  оперативного  проведення  першочергових  робіт  з  здійснення
запобіжних  заходів  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій  на
території  Миколаївської  громади;  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій;
проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт  і  заходів;  надання
постраждалому  населенню  необхідної  допомоги  для  забезпечення  його
життєдіяльності;  розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і
харчування  постраждалого  населення;  забезпечення  пально-мастильними  та
іншими  витратними  матеріалами  транспортних  засобів  підприємств  та
громадян,  залучених  для  евакуації  постраждалого  населення  із  зони
надзвичайної ситуації та можливого ураження.

Здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання
від  бойових  отруйних  та  хімічних  речовин  для   забезпечення  ними
непрацюючого  та  працюючого  населення,  яке  проживає  і  працює  в  зоні
можливого хімічного забруднення.

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальна  особа,  яка  відповідає  за  цивільний  захист  населення

Миколаївської сільської ради здійснює координацію та контроль за виконанням
цієї Програми, аналізує хід виконання завдань та заходів Програми та надає звіт
про хід виконання Програми голові Миколаївської сільської ради.



Додаток 1                 
до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програма створення і використання 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій  у Миколаївській сільській раді Сумського району на 2019 рік

№
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріори-тетні завдання)

Перелік заходів
програми

Фінансування
тис.грн

Очікуваний 
результати

1

2

Створення  матеріального
резерву  і  використання  його
для  запобігання,  ліквідації
надзвичайних  ситуацій
техногенного  і  природного
характеру  та  їх  наслідків  на
2019 рік

Послуги  зі  зберігання
матеріальних  цінностей
матеріального  резерву  і
використання  його  для
запобігання,  ліквідації
надзвичайних  ситуацій
техногенного  і  природного
характеру  та  їх  наслідків  на
2019 рік

Всього

Проведення
невідкладних
робіт  і  заходів
спрямованих  на
запобігання,
ліквідацію
надзвичайних
ситуацій  та  їх
наслідків

Відповідальне
зберігання
матеріальних
цінностей
спрямованих  на
запобігання,
ліквідацію
надзвичайних
ситуацій  та  їх
наслідків

50,00

00,00

50,0

Створення
матеріального резерву з
метою  використання  їх
у  разі  загрози
виникнення
надзвичайних  ситуацій,
ліквідації  надзвичайних
ситуацій

Зберігання
матеріального резерву з
метою  використання  їх
у  разі  загрози
виникнення
надзвичайних  ситуацій,
ліквідації  надзвичайних
ситуацій

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


	ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
	VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

