
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

          13.08.2021                             смт Воскресенське                    № 72

Про Порядок створення та використання
матеріального  резерву  Воскресенської
селищної ради для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до статей 33, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 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», виконавчий комітет Воскресенської селищної ради, -

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити Обґрунтування створення та використання матеріального
резерву  Воскресенської  селищної  ради для запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій (Додаток 1).

2. Затвердити Порядок створення та використання матеріального резерву
Воскресенської  селищної  ради  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій (Додаток 2).

3.  Затвердити  номенклатуру  та  обсяги  матеріального  резерву
Воскресенської  селищної  ради  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій (Додаток 3).

4.  Затвердити  річний  графік  накопичення  матеріального  резерву
Воскресенської селищної ради  на 2021-2025 р.(Додаток 4).

5. Фінансовому відділу Воскресенської селищної ради передбачати кошти
на виконання заходів щодо створення та поповнення матеріальних резервів для
запобігання,  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  з  урахуванням
пропозицій  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку
передбачати, з урахуванням реальних можливостей, 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР



Додаток 1

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

              від 13.08.2021 року  № 72

ОБГРУНТУВАННЯ

створення та використання матеріального резерву Воскресенської
селищної ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій

1. Аналіз надзвичайних ситуацій та подій 

Протягом останніх 5 років на території   Воскресенської селищної ради
виникло 2 надзвичайні ситуації об’єктового та місцевого рівнів. 

В 2016 році виникла надзвичайна ситуація медико-біологічного характеру
об’єктового рівня (африканська чума). 

В 2017 році виникла надзвичайна ситуація метеорологічного характеру
місцевого рівня (сильний снігопад, хуртовина, снігові замети), що призвело до
часткового, недовготривалого припинення руху автотранспорту.  

Крім  того,  на  території  селищної  ради  трапляються  надзвичайні  події,
пов’язані з пожежами в приміщеннях, на відкритих територіях та природних
екосистемах; погіршенням погодних умов у зимовий період (сильний снігопад,
ожеледь, хуртовина, снігові  замети) та у літній період (крупний град, сильні
зливи,  сильний  вітер).  Значні  снігові  замети  приводять  до  припинення
транспортного  сполучення  між  населеними  пунктами  та  припинення  руху
транспорту  і  пішоходів  вулицями,  що  приводить  до  порушення  умов
життєдіяльності населення.

1. Прогнозування видів надзвичайних ситуацій та подій 

Територією селищної  ради  протікає  річка  Інгул.  В  результаті  підняття
рівня води у р.Інгул, можливе затоплення об’єктів житлового та господарського
призначення, присадибних ділянок та колодязів з питною водою. 

Територією  Воскресенської  селищної  ради  проходить  аміакопровод.  У
разі  аварії  на  аміакопроводі  виникає  необхідність  евакувати  населення  з   9
населених пунктів: 

1. Смт Воскреснське – 4489 чоловік;
2. Село Пересадівка – 2957 чоловік;
3. Село Калинівка – 3337 чоловік;
4. Селище Горохівка – 441 чоловік;
5. Село Михайло-Ларине – 1849 чоловік;
6. Село Степове – 309 чоловік;
7. Село Червоне – 548 чоловік;
8. Село Водокачка – 336 чоловік;
9. Селище Грейгове – 1549 чоловік



Воскресенська  селищна  рада  забезпечує  приймання  та  розміщення
евакуйованого  населення  відповідно  до  Плану  евакуації  населення
Воскресенської  селищної  ради  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних
ситуацій, затвердженого селищним головою.

На території територіальної громади розташовано 456,8 га лісів. У разі
виникнення лісових пожеж можуть привести до значних матеріальних збитків і
людських жертв.

Надзвичайні  ситуації  та  події,  що  виникають  внаслідок  погіршення
погодних умов, можуть призвести до значних матеріальних збитків. 

Аварії на газових мережах, пожежі в приміщеннях можуть призвести до
значних збитків, можливо і людських жертв.

Аварії  на  електромережах  внаслідок  налипання  снігу  та  обледеніння
дроту  може  призвести  до  відключення  населених  пунктів  від  мережі
електропостачання, внаслідок чого порушується життєдіяльність населення.

2. Обсяг робіт та збитків

Для  проведення  евакуації  населення  з  прогнозованої  зони  хімічного
ураження необхідно залучити пасажирській транспорт. Крім цього, відповідно
до  плану  транспортного  забезпечення  евакуації  населення  Воскресенської
селищної  ради,  до  здійснення  евакуаційних заходів  залучаються  транспортні
засоби підприємств, установ, організацій, що розташовані в прогнозованій зоні
хімічного  ураження,  а  також приватних  осіб,  що проживають  на  зазначеній
території.

Аварії  на  газових  та  електромережах  можуть  призвести  до  значних
збитків та потребують значного обсягу робіт для ліквідації їх наслідків. 

Для  ліквідації  наслідків  негоди,  в  т.ч.  снігових  заметів  необхідна
наявність снігоочисної та пристосованої важкої техніки, а також забезпечення її
паливно-мастильними  матеріалами.  Розчищенню  підлягають  136,9  км
комунальних автодоріг.

3. Використання сил та засобів

Для  попередження  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  ліквідації  їх
наслідків створено 8 спеціалізованих служб цивільного захисту, до складу яких
входять сили та засоби підприємств, установ та організацій, що розташовані на
території Воскресенської селищної ради, в тому числі:

- із захисту сільськогосподарських тварин і рослин – до складу входять
сили та засоби підприємств агропромислового комплексу;

- матеріального забезпечення, торгівлі та харчування – до складу входять
сили   та  засоби  суб’єктів  господарювання  у  сфері  торгівлі  та  харчування,
суб’єкти  господарювання,  що  здійснюють  виробництво  та  постачання
будівельних матеріалів, робочого інвентарю та спеціалізованого одягу, засобів і
послуг зв’язку,  медико-санітарного майна,  дегазаційних,  паливно-мастильних
та інших матеріалів, питної води, продовольства та речового майна;

-  медична  –  до  складу  входять  сили  та  засоби  пунктів  здоров’я  та
амбулаторій;



- оповіщення та зв’язку - до складу входять сили та засоби підприємства
«Укрпошта»,  старости  на  місцях  та  депутатський  корпус  для  організації  та
здійснення  заходів  з  оповіщення,  а  також  оператори  та  провайдери
телекомунікацій;

- протипожежна – до складу входять сили 16 ДПРЧ ГУ ДСНС України в
Миколаївській області;

-  охорони  громадського  порядку  –  до  складу  входять  сили  та  засоби
органів  національної  поліції  України,  що  здійснюють  охорону громадського
порядку  та  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  в  зонах  проведення
аварійно-відновлювальних  робіт  на  відповідній  території  Воскресенської
селищної ради.

Тривалість  використання  сил  та  засобів  при  проведенні  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та здійснені аварійно-відповідальних робіт в
залежності від характеру уражень та ступеня пошкодження може бути як від
декількох годин так і протягом декількох діб.

Визначення переліку матеріальних цінностей
 

№
з/п

Можливі  надзвичайні
ситуації,  передбачені  ДК
019:2010  та  інші  події  і
ситуації

Найменування матеріальних 
цінностей затверджених 
номенклатурою

1
НС,  унаслідок  руйнування
будівель і споруд

Будівельні  матеріали:  шифер  8-ми
хвильовий,  скло віконне,  цвяхи,  5*120
мм, пісок
Інші матеріали: лопата штикова, лопата
совкова, відра, гучномовець 

2
НС,  унаслідок  аварій  з
викиданням  (загрозою
викидання) НХР

Засоби  радіаційного  та  хімічного
захисту:  респіратор  газапилозахисний,
захисний  костюм  Л-1,  плівка
поліетиленова  (3  м  рукав),  рукавиці
робочі.

4

Метеорологічні  НС  (крупний
град;  сильні  снігопад,  дощ,
вітер,  ожеледь,  хуртовина,
снігові замети)

Паливно-мастильні  матеріали:  бензин
А-92, дизельне пальне.
Засоби малої механізації  та рятування:
бензопила,  драбина,  3-секційна,
складна,  лом  звичайний,  сокира
теслярська,  молоток слюсарний,  пилка
поперечна  (ножівка)  по дереву,  мішки
поліпропіленові, 0,90*0,50
Засоби  енергозабезпечення:  ліхтар
світлодіодний ручний акумуляторний

6
Підтримання життєзабезпечення
населення

Засоби  життєзабезпечення:  шпагат
лляний, довжина 850 м, мило кускове,
бідон для води, харчовий, 30 л, ємність
для  води,  ковдра  бавовняна,  ліжко
розкладне 



7 Надання допомоги потерпілим

Медичні  засоби  та  обладнання:  бинт
марлевий медичний нестерильний 7м х
14см, бинт марлевий нестерильний 5м х
10 см, венозний джгут маніпуляцій ний,
набір  першої  допомоги  (аптечка)
універсальний, маска медична захисна,
рукавички медичні, антисептик для рук
(дезінфікуючий засіб), 5 л.

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій 
та соціально-економічного розвитку          Людмила МЕЛЬНИК



Додаток 2

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

              від 13.08.2021 року  № 72
ПОРЯДОК

створення та використання матеріального резерву 
Воскресенської селищної ради для запобігання і ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1.1.  Цей  Порядок  розроблено  відповідно  до  вимог  статті  98  Кодексу
цивільного  захисту  України,  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» з метою організації належної роботи щодо  створення
та  використання  матеріального  резерву  Воскресенської  селищної  ради,
здійснення контролю за його наявністю.

1.2. Порядок  створення  та  використання  матеріальних  резервів  для
запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  (далі  –  Порядок)
визначає  механізм  створення,  утримання,  поповнення  та  використання
матеріального  резерву  Воскресенської  селищної  ради  для  запобігання  і
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  та  надання  допомоги
постраждалому населенню (далі - матеріальний резерв).

1.3. Матеріальним резервом є  запас  будівельних і  пально-мастильних
матеріалів, продовольства, технічних засобів та інших матеріальних цінностей,
призначених  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,
надання  допомоги  постраждалому  населенню,  проведення  невідкладних
відновлювальних робіт і заходів.

1.4. Створення,  утримання  і  поповнення  матеріального  резерву
здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за рахунок добровільних
пожертв  фізичних  та  юридичних  осіб,  благодійних  організацій  та  об’єднань
громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

1.5. Відділ  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку
Воскресенської  селищної  ради  забезпечує  створення,  збереження,  розподіл
матеріального  резерву,  а  також  організацію  проведення  заходів  з
життєзабезпечення  постраждалого  населення  і  надання  йому матеріальної  та
фінансової допомоги.

ІІ. Створення матеріального резерву

2.1.  Матеріальний резерв  Воскресенської  селищної  ради  створюється з
метою використання його у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на
підпорядкованій території, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків та
надання термінової допомоги постраждалому населенню.



2.2.  Номенклатура  та  обсяги  матеріального  резерву  визначаються  та
затверджується  виконавчим  комітетом  Воскресенської  селищної  ради  з
урахуванням  прогнозованих  для  конкретної  території,  об’єкта,  підприємства
видів та рівня надзвичайних ситуацій,  обсягів  робіт з ліквідації  їх наслідків,
розмірів  заподіяних  збитків,  обсягів  забезпечення  життєдіяльності
постраждалого населення.

2.3.  Місця  розміщення  матеріального  резерву  визначаються  і
затверджуються виконавчим комітетом Воскресенської селищної ради.

2.4.  Керівники  підприємств,  установ,  організацій   на  балансі  яких
перебувають  матеріальні  резерви,  повинні  щороку  проводити  перевірку
наявності,  якості,  умов зберігання,  готовності  до використання  матеріальних
цінностей. 

2.5.  Матеріальний  резерв  розміщується  на  складах,  базах  приватних
підприємств, з якими укладені угоди.

2.6. Придбання  матеріальних  цінностей,  що  поставляються  до
матеріального резерву здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
публічні закупівлі».

2.7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву
повинні  мати  сертифікати  відповідності  на  весь  нормативний  строк  їх
зберігання.

2.8. Накопичення  матеріального  резерву  здійснюється  відповідно  до
річних графіків, затверджених виконавчим комітетом Воскресенської селищної
ради у межах коштів, виділених з місцевого бюджету та інших не заборонених
законодавством джерел.

2.9.  Зберігання  та  облік  матеріального  резерву  здійснюється  в
установленому законодавством порядку.

ІІІ. Використання матеріального резерву

3.1. Матеріальний  резерв  Воскресенської  селищної ради
використовуються у разі виникнення на території громади та розташованих в її
межах об’єктах надзвичайної ситуації виключно для:

 здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних
ситуацій;

 ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
 надання  постраждалому  населенню  необхідної  допомоги  для

забезпечення його життєдіяльності;
 розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування

постраждалого населення;
 забезпечення  пально-мастильними  та  іншими  витратними  матеріалами

транспортних  засобів  підприємств  та  громадян,  залучених  для  евакуації
постраждалого  населення  із  зони  надзвичайної  ситуації  та  можливого
ураження.

3.2.  Матеріальний  резерв  використовується  відповідно  до  рівня
надзвичайної  ситуації  на  відповідних територіях  та  об’єктах  Воскресенської
селищної ради. 



У  разі  недостатності  матеріального  резерву  чи  його  використання  у
повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого (регіонального)  рівня
за  зверненням  керівника  Воскресенської  селищної  ланки  Миколаївської
обласної  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту  до  керівника  територіальної  підсистеми  (голови  обласної  державної
адміністрації)

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням
відповідних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та
керівників підприємств.

Залучення  матеріальних  цінностей  з  матеріального  для  проведення
заходів,  пов’язаних  із  запобіганням  виникненню  надзвичайних  ситуацій
техногенного  та  природного  характеру  здійснюється  на  основі  даних
моніторингу,  експертизи,  досліджень та  прогнозів  щодо можливого перебігу
подій  з  метою  недопущення  їх  переростання  у  надзвичайну  ситуацію
техногенного та природного характеру або пом’якшення її можливих наслідків.

3.3.  Використання  Матеріального  резерву  здійснюється  на  підставі
рішення комісії з питань ТЕБ і НС, яке приймається на підставі документів:

-  актів  обстеження,  які  підтверджують  розміри  завданих  збитків,
фотографічними матеріалами, що засвідчують руйнування;

-  узагальнених  кошторисних  розрахунків  на  проведення  аварійно-
відновлюваних робіт;

-  переліку  невідкладних  (першочергових)  робіт  з  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій (небезпечних подій);

- документів, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування
або пояснення заявника про причини не проведення страхування;

-  обґрунтування  необхідності  залучення  (використання)  матеріальних
цінностей  резерву  для  вжиття  заходів  щодо  запобігання  надзвичайним
ситуаціям  (небезпечним  подіям),   забезпечення  життєдіяльності  або  захисту
територій від загрозливих природних процесів.

3.4.  Відпуск  матеріальних  цінностей  з  матеріального  резерву  може
здійснюватися:

 для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 у зв’язку з їх освіженням або заміною.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання і
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  здійснюється  за  рішенням
відповідних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та
керівників підприємств.

Відпуск матеріальних цінностей з  матеріального резерву у зв’язку з  їх
освіженням  або  заміною  здійснюється  за  рішенням  зазначених  керівників
відповідно  до  вимог  законодавства.  Кошти,  отримані  в  результаті  реалізації
матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються
на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних
цінностей.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також
використовуватися  для  потреб  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування та підприємств за рішенням відповідних керівників за умови
одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального



резерву  таких  матеріальних  цінностей  у  відповідній  кількості  за  рахунок
коштів,  призначених  на  відповідні  цілі  для  потреб  зазначених  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств.

Видача,  використання  або  повернення  майна  довготривалого
використання здійснюється на підставі  рішення комісії  з  питань ТЕБ і  НС з
подальшим  оформленням  необхідних  документів  (актів,  накладних,  нарядів,
звітів тощо) згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської
діяльності.

IV. Поповнення матеріального резерву

4.1. Поповнення матеріального резерву, який був використаний під час
ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  здійснюється  за  рахунок  коштів,
передбачених у резервному фонді бюджету Воскресенської селищної ради.

4.2.  Матеріальні  цінності  з  числа  будівельних  та  паливно-мастильних
матеріалів,  у  яких  спливає  термін  придатності  використовується  заздалегідь
рішенням виконавчого комітету селищної ради або комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  на господарські потреби селищної
ради,  а  у  разі  відсутності  такої  потреби  відпускаються  відповідно  порядку,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  30  вересня  2015
року  №  775.  Кошти,  отримані  внаслідок  реалізації  матеріальних  цінностей,
спрямовується на придбання і закладення до матеріальних резервів аналогічних
матеріальних цінностей.

V. Звітність, контроль та відповідальність

5.1.  Відповідальність  за  створення  та  використання  матеріального
резерву,  здійснення  контролю  за  його  наявністю  несуть  посадові  особи
виконавчого комітету селищної ради відповідно до чинного законодавства.

5.2. Посадові особи за надання недостовірної або неправдивої інформації
стосовно  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф,  несуть  відповідальність,
встановлену чинним законодавством.

5.3.  Керівники  підприємств,  установ,  організацій  на  балансі  яких
перебувають  матеріальні  резерви,  повинні  щороку  проводити  перевірку
наявності,  якості,  умов зберігання,  готовності  до використання  матеріальних
цінностей.

5.4. Інспектор відділу житлово-комунального господарства, інвестицій та
соціально-економічного  розвитку  Воскресенської  селищної  ради,  на  якого
покладені  обов’язки  з  охорони  праці,  цивільного  захисту,  пожежної  та
техногенної безпеки:

-  несе  відповідальність  за  створення  та  цільове  використання
матеріального резерву;

-  контролює  та  здійснює  збір  даних  щодо  створення,  накопичення,
збереження, розподіл об’єктових матеріальних резервів.

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій 
та соціально-економічного розвитку          Людмила МЕЛЬНИК



Додаток 3

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

              від 13.08.2021 року  № 72

НОМЕНКЛАТУРА
матеріального резерву Воскресенської територіальної громади для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

№
з/п

Найменування
Одиниця
виміру

Кількість

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
1 Шифер 8-ми хвильовий Лист 400
2 Скло віконне м.кв. 50
3 Цвяхи, 5*120 мм кг 60
4 Пісок тонн 30
 ЗАСОБИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5
Ліхтар світлодіодний ручний 
аккумуляторний

шт 10

 МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ТА ОБЛАДНАННЯ

6
Бинт марлевий медичний нестерильний 
7м*14см

шт 50

7 Бинт марлевий медичний нестерильний 
5м*10см

шт 50

8 Венозний джгут маніпуляційний шт 20

9
Набір першої допомоги (аптечка) 
універсальний

шт 20

10 Маска медична захисна шт 1000
11 Рукавички медичні упак 2

12
Антисептик для рук (дезинфікуючий 
засіб), 5л

шт 4

 ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
13 Бензин А-92 л 500
14 Дизельне пальне л 500
 ЗАСОБИ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

15 Респіратор газопилозахисний шт 100
16 Захисний костюм Л-1 комплект 10
17 Плівка поліетиленова (3 м рукав) м3 300
18 Рукавиці, робочі пар 100
 ЗАСОБИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

19 Шпагат лляний, довжина 850 м шт 5
20 Мило, кускове шт 50
21 Бідон для води, харчовий 30 л шт 20



22 Ємність для води шт 1
23 Ковдра бавовняна шт 100
24 Ліжко розкладне шт 10
 ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА РЯТУВАННЯ

25 Бензопила шт 4
26 Драбина, 3-секційна, складна шт 3
27 Лом звичайний шт 4
28 Сокира теслярська шт 4
29 Молоток слюсарний шт 8
30 Пилка поперечна (ножівка) по дереву шт 8
31 Мішки поліпропіленові, 0,90*0,50 шт 250
 ІНШІ МАТЕРІАЛИ

32 Лопата штикова шт 50
33 Лопата совкова шт 50
34 Відра шт 30
35 Гучномовець шт 15

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій 
та соціально-економічного розвитку          Людмила МЕЛЬНИК



Додаток 4

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради

              від 13.08.2021 року  № 72

ГРАФІК 
накопичення матеріального резерву Воскресенської територіальної громади для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2021-2025 рр

№ Назва
Одиниця
виміру

Накопичення по роках Орієнтовна
вартістьВсього 2021 2022 2023 2024 2025

1
Шифер 8-ми 
хвильовий

Лист 400 100 100 100 0 100
56,000

2 Скло віконне м.кв. 50 0 30 20 0 0 12,500
3 Цвяхи, 5*120 мм кг 60 15 15 15 0 15 4,800
4 Пісок тонн 30 0 10 10 10 0 6,000

5

Ліхтар 
світлодіодний 
ручний 
аккумуляторний

шт 10 2 2 2 0 4

2,000

6

Бинт марлевий 
медичний 
нестерильний 
7м*14см

шт 50 25 0 10 10 5

0,500

7

Бинт марлевий 
медичний 
нестерильний 
5м*10см

шт 50 0 20 10 10 10

0,195



8
Венозний джгут 
маніпуляційний

шт 20 10 5 0 0 5
1,200

9
Набір першої 
допомоги (аптечка) 
універсальний

шт 20 5 5 2 4 4
10,000

10
Маска медична 
захисна

шт 1000 400 0 200 200 200
1,000

11
Рукавички медичні,
1000 шт

упак 2 1 0 0 1 0
0,760

12
Антисептик для рук
(дезинфікуючий 
засіб), 5л

шт 4 0 1 0 1 2
1,300

13 Бензин А-92 л 500 100 100 0 200 100 14,000
14 Дизельне пальне л 500 150 0 150 100 100 14,000

15
Респіратор 
газопилозахисний 

шт 100 20 10 20 30 20
24,800

16
Захисний костюм 
Л-1

компл 10 5 0 0 0 5
5,500

17
Плівка 
поліетиленова (3 м 
рукав)

м3 300 300 0 0 0 0
1,300

18 Рукавиці робочі пар 100 30 0 20 20 30 1,500

19
Шпагат лляний, 
довжина 850 м

шт 5 2 0 0 1 2
1,375

20 Мило, кускове шт 50 13 10 10 10 7 0,500

21
Бідон для води, 
харчовий 30 л

шт 20 5 5 0 5 5
7,000

22
Ємкість для води, 1
м3

шт 1 0 1 0 0 0
3,800



23 Ковдра бавовняна шт 100 20 10 20 30 20 28,800
24 Ліжко розкладне шт 10 0 0 0 10 0 11,000
25 Бензопила шт 4 1 0 1 1 1 7,200

26
Драбина 3-секційна
складна

шт 3 1 0 1 0 1
9,000

27 Лом звичайний шт 4 1 0 1 1 1 0,920

28 Сокира теслярська шт 4 2 0 1 1 0 1,080

29
Молоток 
слюсарний

шт 8 0 4 4 0 0
1,480

30
Пилка поперечна 
(ножівка) по дереву

шт 8 0 2 2 2 2
2,400

31
Мішки 
поліпропіленові, 
0,90*0,50

шт 250 50 50 50 50 50
2,000

32 Лопата штикова шт 50 10 10 10 10 10 7,500
33 Лопата совкова шт 50 10 10 10 10 10 7,500
34 Відра шт 30 10 5 5 5 5 2,700
35 Гучномовець шт 15 5 0 0 5 5 4,500
 Разом        256,11

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій 
та соціально-економічного розвитку          Людмила МЕЛЬНИК


