
 

 

 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___.___.2022 року          № ____ 

м. Мала Виска 
 

Про внесення змін до рішення  міської ради від №1356 

від 07 березня 2022 року «Про створення 

матеріального резерву Маловисківської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій»(зі змінами згідно 

рішення від 31 березня 2022№1360) 

 

 

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

98 Кодексу цивільного захисту України, указів Президента України : від 24.02.2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 року  №133/2022, від 

18.04.2022 року № 259/2022, від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженими в установленому порядку Верховною Радою 

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: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення двадцять другої сесії восьмого скликання Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області №1360 від 31 березня 

2022 року «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», а саме  до  «Порядоку створення та 

використання матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», виклавши його 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 1 

до рішення сесії Маловисківської  

міської ради 

від ___.___.2022 року № ______ 

 

П О Р Я Д О К  

створення та використання матеріального резерву 

Маловисківської міської територіальної громади  

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

в тому числі в умовах воєнного стану. 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу цивільного 

захисту, 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».  

2. Порядок визначає механізм створення та використання матеріального резерву 

Маловисківської міської територіальної громади  для здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, і надання термінової допомоги 

постраждалому населенню в тому числі в умовах воєнного стану. 

3. Матеріальний резерв – запас будівельних, пально-мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних 

засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій , надання допомоги постраждалому населенню проведення 

невідкладних відновлювальних робіт і заходів на території Маловисківської міської 

територіальної громади.  

4. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням 

прогнозів ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території 

Маловисківської міської територіальної громади  та затверджуються головою міським 

головою. 

5. Створення та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Маловисківської міської територіальної громади, а також за рахунок 

добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та 

об'єднань громадян, інших не заборонених чинним законодавством джерел.  

6. Місця розміщення матеріального резерву визначаються і затверджуються міським 

головою. 

Матеріальний резерв розміщається на об'єктах, призначених або пристосованих для його 

зберігання, з урахуванням оперативної доставки резерву до можливих зон надзвичайних 

ситуацій на території Маловисківської міської територіальної громади а також на 

складах комунальних установ. 

7. Матеріальні цінності, що поставляються до місцевого резерву, повинні мати 

сертифікати відповідності на весь нормативний термін їх зберігання. 

8. Придбання матеріальних цінностей, здійснюються відповідно до вимог Закону 

України "Про публічні закупівлі". 

9. Матеріальні цінності вважаються закладеними до матеріального резерву після 

підписання акту їх прийняття, розміщення на місці постійного зберігання та оформлення 

відповідних обліково-бухгалтерських документів та документів складського обліку. 

10. Матеріальний резерв Маловисківської міської територіальної громади  

використовується виключно для: 

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 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; 

- забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-

матеріальними цінностями підприємств для безперебійного надання житлово-

комунальних послуг на території, де оголошено воєнний стан. 

11. Матеріальний резерв залучається для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об'єктах, надання матеріальної 

допомоги постраждалому населенню (продукти харчування, медикаменти, засоби 

медичного призначення) на території Маловисківської міської територіальної громади . 

12. Відпуск матеріальних цінностей матеріального резерву 

Маловисківської міської територіальної громади  здійснюється згідно з 

розпорядженням міського голови. 

 

 

 

Секретар міської ради       Леся ПОСТОЛЮК 

 



 

 

 

 


