
УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

^ 5 ^ 2021 року Вовчанськ № ^

Про створення місцевого 
матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій

З метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 
виконання вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів, керуючись ст.ст. 
26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1. Створити при виконавчому комітеті Вовчанської міської ради 
місцевий матеріальний резерв - запас будівельних і пально-мастильних 
матеріалів, продовольства, технічних засобів та інших матеріальних 
цінностей (далі - матеріальні цінності), призначених для забезпечення 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт та 
надання термінової допомоги постраждалому населенню міської ради.

2. Фінансовому відділу Вовчанської міської ради:
2.1. На підставі річного графіку накопичення місцевого матеріального 

резерву під час формування проекту місцевого бюджету передбачати кошти 
на придбання матеріальних цінностей.

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради, 
відділу житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
міської ради:

3.1. Здійснювати в установленому законом порядку закупівлю та облік 
матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву.



4. Розміщення наявних матеріальних цінностей місцевого матеріального 
резерву здійснювати:

у приміщені Вавчанської міської ради у будівлях за адресою: м. 
Вовчанськ, вул.ПушкінаД, вул..Соборна,100, вул..Соборна,75 ;

у приміщені Вавчанського РВ ДСНС України у Харківської області у 
будівлі за адресою: м. Вовчанськ, вул. Привокзальна,ЗО;

у приміщенні КНП «Вовчанська ЦРЛ» Вовчанської міської ради за 
адресою: м.Вовчанськ вул.. Шевченка, 28

у приміщенні Вовчанської районної лікарні ветеринарної медицини за 
адресою: м.Вовчанськ вул.Гурканівська,7

у приміщенні ДП «Вовчанське лісове господарство» за адресою: 
м.Вовчанськ вул.Героїв Чорнобиля, 19.

5. Відділу економічного розвитку та інвестицій апарату Вовчанської 
міської ради здійснити роботу по укладанню договорів на 2021 рік і наступні 
роки із суб’єктами господарської діяльності, які розташовані на території 
міської ради, на поставку Вовчанській міській раді у випадках виникнення 
надзвичайних ситуацій матеріальних цінностей, а саме: будівельних і пально- 
мастильних матеріалів, продовольства.

6. Відділу житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Вовчанської міської ради:

6.1. Спільно з управлінням старостами, відділами: економічного 
розвитку інвестицій, містобудування, архітектури та будівництва апарату 
Вовчанської міської ради, на підставі аналізу найбільш характерних для 
територій Вовчанської міської ради потенційних загроз техногенного та 
природного характеру, визначити номенклатуру та обсяги місцевого 
матеріального резерву та в термін до 15.06.2021 року надати її на 
затвердження Вовчанському міському голові, голові місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Вовчанської міської ради

6.2. Про виконання даного розпорядження інформувати Вовчанського


