
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

"16” квітня 2021р.   смт Ємільчине № 298 

 

 

 

Про Програму створення та 

використання місцевого матеріального 

резерву Ємільчинської селищної ради  

на 2021-2025 роки 

 

    

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та ліквідації їхніх наслідків, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та пп 7, 8 

частини 1 статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України 

„Про державний матеріальний резерв”, Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного 

захисту України та 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”, селищна рада 

     

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму створення та використання місцевого матеріального резерву 

Ємільчинської селищної ради  на 2021-2025 роки   (далі – Програма) (додається). 

 

2. Виконавчому комітету селищної ради  розробити і затвердити номенклатуру місцевого 

матеріального резерву та Порядок використання матеріального резерву. 

 

3. Фінансовому відділу селищної ради (Кириленко І.Б.) у процесі виконання селищного 

бюджету передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів 

Програми, в межах можливостей селищного бюджету. 

 

4. Виконавцям заходів Програми передбачити кошти на фінансування заходів з реалізації 

Програми та щороку до 1 лютого інформувати селищну раду про виконання Програми. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з  питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про Програму створення та використання місцевого матеріального резерву Ємільчинської 

селищної ради  на 2021-2025 роки» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  5 сесії Ємільчинської селищної ради 

VІІІ скликання  від 16 квітня 2021р.    №298 

 

 

 

Програма 

 створення та використання місцевого матеріального резерву Ємільчинської селищної 

ради на 2021-2025 роки 

 

 

І. Загальна характеристика програми  

 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет селищної ради 

2. Розробник програми Виконавчий комітет селищної ради 

3. Виконавці  програми Виконавчий комітет селищної ради, структурні 

підрозділи виконавчого комітету,  КП 

«Водоканал» Ємільчинської селищної ради, 

Ємільчинський сектор УДСНС України в 

Житомирській області, підприємства та 

установи 

4. Учасники програми Виконавчий комітет селищної ради, структурні 

підрозділи виконавчого комітету, КП 

«Водоканал» Ємільчинської селищної ради, 

Ємільчинський сектор УДСНС України в 

Житомирській області, підприємства та 

установи 

5. Терміни реалізації програми 2021-2025 роки 

6. Основні джерела фінансування 

програми 

Селищний бюджет, , кошти підприємств та 

установ, та інші джерела не заборонені законом 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

У межах фінансових можливостей 

7.1. В тому числі бюджетних коштів У межах фінансових можливостей 

 з них:  

 - коштів місцевого бюджету У межах фінансових можливостей 

 - коштів підприємств У межах фінансових можливостей 

 - коштів з інших джерел  У межах фінансових можливостей 

 

 
2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма 

Реалізація програми забезпечити здійснення комплексу організаційних та практичних 

заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики у сфері захисту 

населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, постійну готовність органів управління, сил та засобів  цивільного захисту до 

проведення невідкладних заходів у роботі, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому 

населенню, що дозволить: 

- своєчасно створити матеріальні запаси місцевого резерву, затвердити його 

номенклатуру; 

 



- підвищити ефективність реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру на території громади. 

 

 

 

3.Визначення мети програми 

Метою програми є визначення комплексу організаційних та практичних заходів щодо 

забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вжиття ефективних заходів 

захисту населення і території громади від наслідків надзвичайних ситуацій шляхом завчасного 

створення, накопичення, поновлення та утримання місцевого резерву матеріально-технічних 

засобів (далі - резерву) для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, 

надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких основних завдань: 

-   визначення підприємств, організацій та установ, місць розміщення резерву; 

- визначення номенклатури, норм накопичення, джерел фінансування, порядку 

створення, використання та завчасного поновлення резерву; 

-  забезпечення постійної готовності органів управління та сил цивільного захисту до 

застосування резерву для проведення невідкладних заходів і робіт, пов'язаних із запобіганням 

і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги 

постраждалому населенню. 

 

 

 

 

3. Правова основа Програми 

Правовою основою Програми є чинне законодавство України: 

- Конституція України; 

- Закон України «По місцеве самоврядування в Україні» 

- Кодекс цивільного захисту України; 

- Бюджетний кодекс України 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій ". 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Забезпечення створення, утримання та поповнення резервів здійснюється: 

- місцевого резерву - за рахунок коштів селищного бюджету у межах фінансових 

можливостей; 

- об'єктового резерву - за рахунок власних коштів підприємств. 

Створення, утримання та поповнення резервів усіх рівнів може здійснюватися за 

рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та 

об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел. 

 

 
5.Перелік завдання і заходів програми та результативні показники 

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій за напрямком створення матеріального резерву усіх 

рівнів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 



Для розв'язання проблем захисту населення і території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характерів передбачається виконання основних завдань, а саме: 

- завчасне оновлення та поновлення місцевого матеріальних резерву ресурсами, 

необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кількості, визначеній 

відповідною номенклатурою; 

- створення умов зберігання матеріальних цінностей регіонального матеріального 

резерву у готовності до використання за призначенням. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності території громади, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 

- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 

- оновлювати, поповнювати матеріальні цінності регіонального та місцевих 

матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

- забезпечити надійну охорону, збереження регіонального матеріального резерву, 

підтримання матеріально-технічних засобів у постійній готовності до використання. 

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної 

єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-

рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 
6.Напрямки діяльності та заходи програми 

 

 

№ 

з/п 
Назва напря- 

му (пріори- 

тетні 

Перелік заходів 

програми 
Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Очікувані 

результати 

1. Ліквідація 

наслідків 

надзвичай-

них ситуацій 

техногенно-

го та 

природного 

характеру та 

запобігання 

їх 

виникненню 

1.1. Вжиття заходів 

щодо розробки і 

затвердження 

номенклатури, 

обсягів місцевого 

матеріального 

резерву та Порядку 

його використання 

 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

Не потребує 

фінан-

сування 

Визначення 

потреби в 

засобах для 

матеріального 

резерву 

1.2.Створення та 

оновлення 

місцевого 

матеріального 

резерву для 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного і 

природного 

характеру та їх 

наслідків 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради, 

підприємства 

та установи 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Технічне та 

матеріальне 

забезпечення 

заходів по 

запобіганню 

та ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 



1.3.Використання 

матеріального 

резерву для 

проведення робіт по 

запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради, 

структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету,  КП 

«Водоканал» 

Ємільчинської 

селищної ради, 

Ємільчинський 

сектор УДСНС 

України в 

Житомирській 

області, 

підприємства 

та установи 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Вчасне 

реагува-ння та 

ліквіда-ція 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного 

та природного 

характеру 

 

 

 

 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за виконанням програми покладається на виконавчий 

комітет Ємільчинської селищної ради. 
 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 
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