
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми поповнення матеріально-технічними  

цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню,  

на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради  

від 06 березня 2019 року 

 
 

Програма поповнення матеріально-технічними цінностями та засобами 

місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання 

термінової допомоги постраждалому населенню, на 2019-2020 роки            

(далі – Програма) передбачала заходи поповнення заздалегідь матеріально-

технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за встановленими 

нормами згідно з річними графіками. 

Згідно Пропозицій щодо поповнення місцевого матеріального резерву та 

загального розподілу коштів (додатку до Програми) передбачалося придбання 

матеріальних цінностей на суму 70,250 тис. грн, з яких: протягом 2019 року       

на суму 40,500 тис. грн, протягом 2020 року на суму 29,750 тис. грн, у тому 

числі: 

засобів радіаційного та хімічного захисту на суму 32,500 тис. грн; 

речового майна на суму 36,750 тис. грн; 

засобів рятування на воді на суму 1,000 тис. грн.  

Протягом 2019-2020 років проведена певна робота з виконання означеної 

Програми.  

На кожний рік відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 

з правоохоронними органами районної державної адміністрації складався графік 

накопичення запасів місцевого матеріального резерву та лист щодо 

передбачення у районному бюджеті окремим рядком фінансування на 

придбання матеріально-технічних цінностей у запаси резерву. Але виконання 

графіків накопичення на 2019- 2020 роки не забезпечено. 

Враховуючи вимоги пункту 2 рішення ХLV сесії VІІ скликання районної 

ради від 06 березня 2019 року (передбачати кошти на здійснення заходів 

програми виходячи з можливостей районного бюджету) та листа Чугуївської 

районної ради Харківської області від 04.06.2019 № 03-01-40/429, кошти на 

виконання заходів Програми у 2019- 2020 роках не виділялися. 

У серпні 2019 року районною державною адміністрацією виконувалися 

заходи з локалізації/ліквідації сильної лісовій низовій пожежі у кварталах лісу 

№ 13 та № 34 Чугуївського лісництва ДП «Новомосковський військовий 

лісгосп». З місцевого матеріального резерву проведено компенсацію розміру 

фактичних (понесених) витрат формуваннями районної спеціалізованої 

протипожежної служби цивільного захисту, під час здійснення ними заходів, 

пов’язаних із запобіганням виникненню можливої надзвичайної ситуації 
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природного характеру за кодом 20610 - НС, пов’язана з лісовою пожежею. 

Було відпущено талони на бензин А92 – 300 літрів на суму 8,37 тис. грн.  

На теперішній час, згідно з розпорядженням голови Чугуївської районної 

державної адміністрації від 12.11.2015 № 490 «Про створення місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», районною державною адміністрацією закладено до місцевого 

матеріального резерву матеріально-технічні цінності та засоби                          

на суму 155,551 тис. грн, що складає 78% від запланованого за 

Номенклатурою.  

Зберігання наявних матеріальних цінностей резерву організовано відділом 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної адміністрації в окремому приміщенні за адресою: 

м. Чугуїв, вул. Харківська, 132-б. 

В цілому можна зробити висновок, що мета Програми досягнута.  

  
  
Начальник відділу оборонної 

роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Чугуївської районної 

державної адміністрації       

  

 

 

 

Микола ЛУЧНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


