
  

 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від ___.___________ 2022 року         № ____ 

м. Мала Виска 
 

Про внесення змін до рішення двадцятої 

сесії восьмого скликання Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області №1356 від 07 

березня 2022 року «Про створення 

матеріального резерву Маловисківської 

міської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 98 

Кодексу цивільного захисту України, постанов 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), від 11 жовтня 2016 року 

№780 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" (із змінами); наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 березня 2022 року №147 "Про 

Перелік продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення 

нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану" (із змінами), беручи до 

уваги розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації №145-р від 

11 березня 2022 року «Про забезпечення продовольчої безпеки в області» з метою забезпечення 

продовольчої безпеки в громаді та забезпечення своєчасних заходів щодо запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації 

проти України, надання допомоги постраждалому населенню громади в умовах воєнного стану: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії  восьмого скликання Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області №1356 від 07 березня 2022 року «Про 

створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», а саме :  

Додаток 2 «Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 

Міський голова                 Юрій ГУЛЬДАС 



  

Додаток 2 

до рішення сесії Маловисківської  

міської ради 

від ____.___.2022 року № _____ 

 

 НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ   

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації  

наслідків надзвичайних ситуацій  

 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей 
Одиниця 

виміру 

Обсяги запасів в 

резерві 

1 2 3 4 

1.1. Пально-мастильні матеріали 

1.  Авто - бензин л. 5 882 

2.  Дизельне пальне л. 5 882 

1.2. Засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, 

будівельні та інші матеріали: 

3.  Шифер 8-хвильовий шт. 200 

4.  М’яка покрівля рул. 20 

5.  Цемент М-400 т. 3 

6.  Лісоматеріали куб. м - 

7.  Лопати шт.икові шт. 30 

8.  Лопати совкові шт. 30 

9.  Ломи шт. 20 

10.  Сокири шт. 20 

11.  Ліхтар надпотужний світлодіодний шт. 5 

12.  Пилки поперечні шт. 10 

13.  Мішки для піску шт. 500 

14.  Електрогенератори шт. 2 

15.  Мобільна освітлювальна установка шт. - 

16.  Ємність для транспортування та зберігання ПММ шт. 1 

17.  Тепловізор шт. - 

18.  Радіостанція, переговорний пристрій шт. - 

19.  Намет шт. 1 

20.  Пристрій для дегазації, дезактивації і дезінфекції техніки шт. 2 

21.  Комплект для проведення санітарного оброблення шт. - 

22.  Піноутворювач т. 0,5 

23.  Піч для обігріву з трубами шт. 1 

24.  Обігрівачі електричні шт. 5 

25.  Бензодискоріз шт. - 

26.  Бензоріз шт. - 

27.  Бензопилка шт. 3 



  

 

 

 

Секретар міської ради       Леся ПОСТОЛЮК 

28.  Газоаналізатори шт. - 

29.  Генератор зварювальний шт. 1 

30.  Домкрат гідравлічний шт. 5 

31.  Домкрат пневматичний шт. 2 

32.  Лебідка ручна шт. 4 

33.  Навігатор шт. 1 

34.  Залізо покрівельне кг. 500 

35.  Човен надувний шт. 3 

36.  Молоток відбійний шт. 1 

1.3. Продовольство 

37.  Борошно (1, 2 ґатунку) т. 2 

38.  Крупа і макаронні вироби т. 2 

39.  Цукор т. 0,5 

40.  Сіль т. 0,2 

41.  Чай т. 0,1 

1.4. Одяг, взуття, постільна білизна, предмети першої необхідності 

42.  Ковдра бавовняна шт.. 100 

43.  Рушник шт. 200 

44.  Відро шт. 50 

45.  Мило шт. 100 

46.  Сірники коробок 50 

47.  Свічки (2 на 1 намет) шт. 20 

48.  Костюми спец. захисту комплектів - 

49.  Захисні костюми комплектів - 

50.  Респіратори шт. 100 

51.  Захисні рукавички пар 200 


