
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
16.11.2018                                                                                          № 385   
 
 
Про       місцевий      матеріальний  
резерв для запобігання і ліквідації  
наслідків  надзвичайних  ситуацій   
на території району 
 
 
 

Відповідно до статей 19,  98 Кодексу цивільного захисту України, статей   
6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (із змінами), з метою запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру, організації здійснення своєчасного забезпечення населення району 
під час надзвичайних ситуацій продуктами харчування, продовольством, 
речовим майном, будівельними та паливно-мастильними матеріалами, іншим 
майном та обладнанням, надання допомоги постраждалому населенню,  
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у  Миргородському 
районі: 

1.Затвердити: 
1.1  Номенклатуру  матеріальних засобів для створення місцевого 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2019-2023 роки згідно 
з додатком 1;                                                                                                                                 

1.2  Робочу групу для визначення номенклатури, обсягів місцевого 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території району та для визначення місця і умов його зберігання 
згідно з додатком 2. 

2. Визначити місцем розміщення та зберігання місцевого матеріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
приміщення та гаражі  Миргородської районної ради (м. Миргород, вул. Гоголя, 
120) та забезпечити щорічну перевірку наявності, якості, умов зберігання, 
готовності до використання матеріальних цінностей.   

 3. Сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації (Завгородній В.С.): 



 
3.1 3абезпечити ведення обліку місцевого матеріального резерву для 

здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому 
населенню. 

3.2 Надавати щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу 
управлінню  з питань цивільного захисту Полтавської обласної  державної 
адміністрації звіт про стан накопичення, зберігання та використання місцевого 
матеріального резерву за встановленою формою 10/1 резерв. 

4. Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам підприємств 
та організацій району до 01.01. 2019 року: 

4.1. Розробити та затвердити номенклатури матеріальних засобів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Суб'єктам 
господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти потенційно-
небезпечні та/або об'єкти підвищеної небезпеки, що розташовані на територіях 
сільських, селищних рад, в установленому порядку затвердити номенклатуру та 
обсяги матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій з урахуванням прогнозованих видів та рівня 
надзвичайних ситуацій обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів 
заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого 
населення та вжити заходів щодо їх наповнення. 

4.2  Дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій» (із змінами) під час створення резервів. 

4.3  Інформацію про проведену роботу та завірені копії створеної 
номенклатури матеріальних засобів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій надіслати  до сектору  містобудування, архітектури та з 
питань цивільного захисту райдержадміністрації  до 01 січня 2019 року. 

 5. Сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації    
(Рябко Л.М.) до 05 грудня  2018 року визначити перелік підприємств, установ, 
організацій, які можуть забезпечити продовольством та речовим майном 
постраждале населення у разі виникнення надзвичайної ситуації та заключити 
угоди з суб’єктами господарювання ресторанного господарства на постачання 
гарячого харчування та інших товарів першої необхідності відповідно до вимог 
Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) під 
час формування проекту бюджету на рік передбачати з урахуванням реальних 
можливостей кошти на утримання, поповнення, перевірку якості, готовності до 
використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

7. Координацію робіт щодо виконання цього розпорядження покласти на 
сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту населення 
(Завгородній В.С.). 

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження  голови 
райдержадміністрації  від 02 лютого 2007 року № 32 «Про створення і 



використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації  надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» вважати таким 
що втратило чинність. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника  голови  райдержадміністрації Фесенко В.А. 
 
 
 
 

Голова 
районної державної 
    адміністрації        Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Номенклатура 
матеріальних засобів для створення місцевого матеріального резерву для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків на 2019-2023 роки 
 

Найменування засобів  Од. 
виміру  Кількість  

Ціна 
(орієнтовна) 

(тисяч  гривень) 

Сума 
(тисяч  

гривень) 
  

Будівельні матеріали 
Шифер  Лист 1000 0,125 125,000 
Скло Кв. метрів 750 0,143 107,25 
Руберойд    

Р  
150 0,387 58,05 

Цвяхи Кілограм 100 0,52 5,200 
Електроди  Кілограм 50 0,190 9,500 
Карбід  Кілограм 50 0,84 4,200 
Мішки  штук          750 0,06 0,450 
Насос артезіанський  Одиниць 2 7,5 15,000 
Насос підкачувальний Одиниць 1 5,5 5,5 
Пиломатеріали  Куб метрів 100 0,274 27,400 

Всього: 357,75 
 

Засоби малої механізації 
Бензопили  Штук 6  4,5 27,0 
Зварювальний агрегат Штук 1  12,4 12,400 
Мотопомпа МП- 1800  Штук 1  32,0 32,000 
Ножиці для проводу  Штук 12  0,55 6,600 
Домкрат гідравлічний  Штук 4  2,0 8,000 
Лебідка ручна  Штук 3  2,0 6,000 

Додаток 1 
до розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної адміністрації 
16.11.2018   № 385 



Лопати  Штук 100 0,125 12,500 
Кирка  Штук 50 0,140 7,0 
Сокира  Штук 50 0,125 6,25 
Відра  Штук 75 0,65 48.75 
Пилка поперечна Штук 40 0,150 6,0 
Лампа паяльна  Штук 5 0,360 1,8 
Молоток  Штук 50 0,140 7,0 

Всього: 181,3 
 

Паливно-мастильні матеріали 
Автобензин  Тонн 2,5 0,31 77,5 
Дизельне паливо Тонн 3,0 0,30 90,0 

Всього: 167,5 
 

Засоби енергопостачання 
Електростанція силова 100 

  
Штук 1  120,0  120,0 

Електростанція переносна Штук 5 27,5 137,5 
           Всього:  257,5 

 
Засоби зв’язку 

 Радіостанції «моторола» Штук 4 3,9 15,6 
           Всього:  15,6 

 
Розчини і речовини для проведення дегазації, дезактивації і дезінфекції 

Мило господар. кілограм 15 0,15 0,225 
Дифлорітан  літрів 500 0,025 1,250 
Автобензин тонн 0,25 0,31 7,750 
Дизельне паливо тонн 0,25 0,30 7,500 
Хлорне вапно кілограм 250 0,025 0,625 
Вапно  кілограм 150 0,075 1,125 
Каустична сода  кілограм 50 0,031 0,155 
Гіпсосульфат натрія кілограм 55 0,048 0,264 
Порошок  кілограм 25 0,22 0,550 
           Всього: 19,444 

 
Засоби РХБ захисту 

Протигази ГП-7 Штук 50 0,247 12,350 



Промислові протигази 
марки КД (коробки) 

Штук 50 0,069 3,45 

Распіратори Р-60М Штук 50 0,068 3,400 
Костюм спецізолюючий Штук 10 1,7 17,0 

           Всього: 36,2 
 

Засоби пожежогасіння 
Вогнегасники Штук 10 0,55 5,50 
Пересувний 

й  
Штук 2 2,5 5,0 

           Всього: 10,50 
 

Засоби рятування на воді 
Жилети рятувальні Штук 15 0,35 5,25 
Кола рятувальні Штук 15 0,3 7,5 
Човни гумові Штук 10 5,5 55,0 
Двигуни до човнів 
б і 

Штук 2 8,0 16,0 
           Всього: 68,35 

 
Предмети першої необхідності 

Мило  Кілограм 50 0,15 0,75 

Свічки  Штук 100 0,05 0,50 
Лампи гасові Штук 4 0,150 0,6 
            Всього: 1,85 

 
Речове майно  

Намети УСБ, УСТ Штук 2 40,5 81,0 
 Твердопаливна піч 
чавунна з трубами 
(буржуйка) 

Штук 4 1,65 6,60 

Постільна білизна 
( ) 

шт. 50 0,250 12,5 
Ковдра  шт. 50 0,180 9,0 
Розкладачка комплекті з матр  шт 50 0,120 6,0 
Посуд одноразовий  комп. 300 0,03 0,9 
               Всього: 116,0 

 
 

Продовольство 
 
 
 
 

Хліб кг 300 0,15 4,500 

Крупи різна кг 250 0,13 3,250 



Макаронні вироби кг 250 0,115 2,875 
Олія кг 100 0,35 3,500 
Консерви м’ясні ум. бан. 200 0,58 11,600 
Консерви рибні ум.бан. 300 0,26 7,800 
Цукор кг 200 0,15 1,000 
Сіль кг 50 0,09 0,450 
Чай ум.пач. 100 0,22 2,200 
        Всього 37,125 
        РАЗОМ 1 249,919 
 
 
 
 
 
 
Завідувач сектору  містобудування,  
архітектури та з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації                                                  В.С.Завгородній 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

СКЛ АД  
робочої групи для визначення номенклатури, обсягів місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 
території району та для визначення місця і умов його зберігання 

 
 

Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова робочої групи 

Олексенко  
Андрій Миколайович 

- провідний інспектор сектору містобудування, 
архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, секретар робочої групи  

 
Члени робочої групи: 

Завгородній 
Віктор Степанович 
 

- завідувач сектору  містобудування, архітектури 
та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

Назаренко 
Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу ГУ ДСНС України 
в Полтавській області (за згодою) 

Синяговська  
Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 

Рябко 
Лариса Миколаївна 

- завідувач сектору економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

 
  
  
 
Завідувач сектору  містобудування,  
архітектури та з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації                                                  В.С.Завгородній 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
до розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної адміністрації 
16.11.2018   № 385 
  


