
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ________ 2018 року

Про  внесення  змін  до  додатку  до
рішення  районної  ради  «Про
затвердження  Програми  поповнення
матеріально-технічними цінностями та
засобами  місцевого  матеріального
резерву  для  запобігання  і  ліквідації
наслідків  надзвичайних  ситуацій  на
2016-2018  роки»  від  21.04.2016  року
(VІІ сесія VІІ скликання) 

З  метою  забезпечення  цивільного  захисту  на  території  Чугуївського
району, відповідно  до  вимог  статей  19,  52,  55  Кодексу  цивільного  захисту
України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку до рішення районної ради «Про затвердження
Програми  поповнення  матеріально-технічними  цінностями  та  засобами
місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій  на  2016-2018  роки»  від  21.04.2016  року  (VІІ  сесія
VІІ  скликання),  виклавши  Пропозиції  щодо  поповнення  місцевого
матеріального резерву на 2016-2018 роки та загальний розподіл коштів у новій
редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з
питань законності,  правопорядку, депутатської діяльності  та етики, місцевого
самоврядування, роботи з військовослужбовцями (Світайло С.П.) та з питань
бюджету (Мерсон Ю.Л.).

      Голова 
районної ради                                                                                               А. Бабієць



Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради про внесення змін до додатку до рішення

районної ради «Про затвердження Програми поповнення матеріально-
технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки»
від 21.04.2016 року (VІІ сесія VІІ скликання) 

Програма поповнення матеріально-технічними цінностями та засобами
місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій  на  2016-2018  роки (далі  –  Програма)  розроблена
відповідно  до  статті  98  Кодексу  цивільного  захисту  України,  постанови
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій».

Програма  визначає  механізм  поповнення  місцевого  матеріального
резерву для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  згідно
затвердженої  Номенклатури  та  обсягів  місцевого  матеріального  резерву  для
запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  на  території
Чугуївського району.

На теперішній час сталася проблема із забезпеченням техніки цивільного
захисту району, яка запланована для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
зокрема за кодами НС:

10310  -  НС  унаслідок  аварії  з  викиданням  (загрозою  викидання),
утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи
зберігання (захоронення);

11110 - НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням
хвилі прориву та катастрофічного затоплення;

20610 - НС, пов’язана з лісовою пожежею; 
10260 - НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або

іншому об'єкті військової призначеності. 

Тому пропонується внести  зміни до додатку до рішення районної  ради
«Про  затвердження  Програми  поповнення  матеріально-технічними
цінностями та засобами місцевого матеріального резерву  для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки» від 21.04.2016
року  (VІІ  сесія  VІІ  скликання),  виклавши  Пропозиції  щодо  поповнення
місцевого  матеріального  резерву  на  2016-2018  роки  та  загальний  розподіл
коштів у новій редакції, а саме перенести суму 61,0 тис.грн. з позиції  «Засоби
енергопостачання – електрогенератори потужністю 10 кВт і більше – 1 шт.» на
позицію «Паливно-мастильні матеріали – автобензін –1000 л., дизельне паливо
1362 л.»
Завідувач сектору цивільного захисту
Чугуївської районної державної
адміністрації                                                                                  М.С. ЛУЧНИКОВ



Додаток 

до рішення районної ради 
від « ____ » _____________ 2018р.
( ______ сесія VІІ скликання)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо поповнення місцевого матеріального резерву на 2016-2018 роки

та загальний розподіл коштів

№
з/п

Найменування 
матеріально-технічних цінностей та засобів

Одиниця
виміру

Норма
накопичення

Орієнтована
вартість згідно
Номенклатури,

грн.

У тому числі за роками, грн

2016 2017 2018
 

1. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних 
робіт:

1.1. Домкрати гідравлічні шт 2 2286,00 - 2286,00 -
1.2. Лебідки ручні шт 2 1890,00 - 1890,00 -
1.3. Машини  ручні  шліфувальні  кутові  електричні

(болгаркі)
шт 2 1988,00 - 1988,00 -

1.4. Круги відрізні  для машини шліфувальної кутової
електричної (болгарки)

шт 10 103,80 - 103,80 -

1.5. Електроперфоратори шт 2 3950,00 - 3950,00 -
1.6. Свердла для електроперфоратора к-т 2 240,00 - 240,00 -
1.7. Пояс рятувальний шт 5 1875,00 - 1875,00 -
1.8. Аварійно-рятувальні жилети шт 5 2150,00 - 2150,00 -
1.9. Каски монтажника шт 5 330,00 - 330,00 -
1.10 Фали 8-10мм (мотузка) м.п 100 300,00 - 300,00 -
1.11 Лопати совкові з держаком шт 10  1200,00 -  1200,00 -
1.12 Сокири теслярські шт 10 1500,00 - 1500,00 -
1.13 Кувалди шт 5 1500,00 - 1500,00 -
1.14 Кирки – мотиці шт 5 1375,00 - 1375,00 -



1.15 Ломи шт 5 1410,00 - 1410,00 -
1.16 Бензопила шт 2 2580,00 - 2580,00 -
1.17. Бензопила для різки гілок (висоторіз) шт 2 5810,00 - 5810,00 -
1.18. Зварювальний агрегат (напівавтомат) к-т 1 4006,00 - 4006,00 -

2. Паливно-мастильні матеріали:
2.1. Масло напівсинтетичне для електрогенераторів л 2 260,00 260,00 - -
2.2. Мастило моторне для бензопил л 4 480,00 480,00 - -
2.4. Мастило для ланцюгів бензопил л 4 240,00 240,00 - -
2.5. Автобензін л 1000 26400,00 - - 26400,00
2.6. Дизельне паливо л 1362 34600,00 - - 34600,00
3. Речове майно:

3.1. Матраци ватні шт 50 4750,00 4750,00 - -
3.2. Білизна постільна к-т 50 4750,00 4750,00 - -
3.3. Подушки ватні шт 50 1600,00 1600,00 - -
3.4. Електрообігрівачи (теплова гармата) шт 2 1554,00 1554,00 - -
3.5. Печи (буржуйки) шт 2 3924,00 3924,00 - -
3.6. Труби димовідвідні для пічок (буржуйок) к-т 2 2178,00 2178,00 - -
4. Дезінфікуючі та дератизаційні засоби:

4.1. Каустик, хлорка суха, інше кг 1200 22900,00 22900,00 - -
Всього: 138129,80 42636,00 34493,80 61000,00

Заступник голови
районної ради                                                                                                                                                                       І. Ковтун


