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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв № 4'!?О_______

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

Відповідно до статей 6, 27, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», 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 для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»:

1. Створити при Чугуївській районній державній адміністрації 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 району.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
(Бурейко Т.М.) на підставі річного графіку накопичення місцевого 
матеріального резерву під час формування проекту районного бюджету на 2016 
рік і наступні роки передбачати кошти на придбання матеріальних цінностей.

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації (Альошина С.С.) здійснити роботу по укладанню договорів на 
2016 рік і наступні роки із суб’єктами господарської діяльності району на 
поставку районній державній адміністрації у випадках виникнення 
надзвичайних ситуацій матеріальних цінностей, а саме: будівельних і пально- 
мастильних матеріалів, продовольства.

4. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації (Жуга М.В.) облік матеріальних цінностей місцевого 
матеріального резерву здійснювати в установленому законом порядку. 
Проводити розміщення матеріальних цінностей на об'єктах (в приміщеннях), 
призначених або пристосованих для їх зберігання, та їх видачу (відпуск) за 
рішенням голови районної державної адміністрації.

5. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації 
(Лучников М.С.):

5.1. Спільно з управлінням агропромислового розвитку, відділами: 
економічного розвитку і торгівлі, житлово-комунального господарства та
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будівництва, інфраструктури, охорони здоров’я районної державної 
адміністрації, на підставі аналізу найбільш характерних для Чугуївського 
району потенційних загроз техногенного та природного характеру, визначити 
номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву та в термін 
до 15.12.2015 надати її на затвердження голові районної державної адміністрації 
- голові районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій.

5.2. Про виконання розпорядження інформувати голову районної 
державної адміністрації через сектор контролю апарату районної державної 
адміністрації щорічно до 01 лютого.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 14.09.2001 № 319 «Про заходи щодо виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 «Про порядок 
створення і використання матеріальних резервів для забезпечення ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації Є.О. КОРОЛЮК


