
КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКJШКАННЯ  

Про  затвердження  Програми  створення, використання  та  накопичення  
районного  матеріального  резерву  для  запобігання  та  ліквідації  

надзвичайних  ситуацій  техногеннаго  і  природнаго  характеру  та  їх  
наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  

на  2018-2021 роки  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.09.2015 №  775 
«Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання  матеріальних  резервів  
для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій», Кодексу  
цивільного  захисту  України, враховуючи  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, відповідно  до  висновків  
та  рекомендацій  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  
рада  

вирішила : 

1. Затвердити  Програму  створення, використання  та  накопичення  
районного  матеріального  резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  
ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків  у  Киево- 
Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2021 роки  (далі  - 
Програма), що  додаеться . 

2. Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  
області  при  розробці  проекту  програми  економічного, соціального  та  
культурного  розвитку  району  і  бюджету  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2018 рік  та  наступні  роки  передбачити  видатки  на  
реалізацію  Програми, у  межах  щорічних  обсягів  бюджетного  фінансування  і  
забезпечити  її  виконання . 

3. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинеької  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, органам  місцевого  самоврядування  району  
спільно  з  районним  відділом  Головного  управління  державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Київській  області  забезпечити  безумовне  
виконання  заходів  Програми. 
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Додатки  до  Програпіи : 

Додаток  1. Ресурсне  забезпечення  Програми  створення, використання  та  накопичення  
районного  матеріального  резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2018-2021 роки  

Додаток  2. Номенклатура  та  обсяги  накопичення  районного  матеріального  резерву  Киево- 
Святошинського  району  на  2018-2021 роки  
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ПАСПОРТ  
Програми  створення, використання  та  накопичення  районного  матеріального  

резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  технагеннога  
і  прираднога  характеру  та  їх  наслідків  у  Киева-Святашинському  районі  

Київської  області  на  2018-2021 роки  

1. Ініціатор  розроблення  
програми  

2. Дата, номер  і  назва  
розпорядчого  документа  
органу  виконавчої  влади  про  
розроблення  програми  

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області  
Кодекс  цивільного  захисту  України  від  02 
жовтня  2012 року  Ns 5403-VI, постанова  
Кабінету  Міністрів  України  від  30.09.2015 N2 
775 "Про  затвердження  Порядку  створення  
та  використання  матеріальних  резервів  для  
запобігання 	і 	ліквідації 	наслідків  
надзвичайних  ситуацій" 

3. Розробник  програми 	Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації  

4. Співрозробники  програми 	Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області  

5. Відповідальний  виконавець  Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
програми 	 цивільного  захисту  населення  

райдержадміністрації  

6 Учасники  програми 	 Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області, сектор  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , відділ  житлово-
комунального  господарства  та  будівництва  
райдержадміністрації , відділ  фінансово- 
господарського  забезпечення  
райдержадміністрації , відділ  охорони  
здоров'я  райдержадміністрації , управління  
фінансів  райдержадміністрації , відділ  
економічного  розвитку  і  торгівлі  
райдержадміністрації . 

7 Термін  реалізації  програми 	2018 — 2021 роки  

7.1. 	Етапи  виконання  програми  Один  етап, з  2018 по  2021 роки  
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(для  довгострокових  програм) 
8. Перелік  місцевих  бюджетів, 

• які  беруть  участь  у  виконанні  Районний  

програми  (для  комплексних  
програм) 

9. Загальний  обсяг  фінансових  
ресурсів, необхідних  для 	6000 тис. грн  
реалізації  програми, всього: 

у  тому  числі: 

9.1. 	. 
коштів  районного  бюджету 	6000 тис. гри  
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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕНПЯ  

Програма  створення, використання  та  накопичення  районного  
матеріального  резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області  на  2018-2021 роки  (далі  - Програма) розрОблена  
відповідно  до  вимог  Кодексу  цивільного  захисту  України, Закону  України  
"Про  місцеві  державні  адміністрації", постанови  Кабінету  Міністрів  України  
від  30.09.2015 Ns 775 "Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання  
матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  
ситуацій", спрямована  на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  захисту  
населення  і  територій  Киево-Святошинського  району  Київської  області  від  
наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру. 

Впродовж  2014-2017 років  були  здійснені  заходи  щодо  створення  
матеріальних  резервів  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків  районного  і  місцевого  
(міського, селищного  та  сільського} рівнів. Разом  з  тим  зазначена  робота  
потребуе  продовження  і  завершення . 

Забезпечення  техногенної  та  пожежної  безпеки  населених  пунктів  
району, рятування  людей  під  час  пожеж, надзвичайних  ситуацій, а  також  при  
користуванні  водними  об'ектами  потребуе  відповідного  матеріально - 
технічного  забезпечення, виділення  значних  коштів  з  бюджетів  усіх  рівнів  для  
належного  реагування  на  запобігання  і  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  
ТОЩО. 

2. МЕТА  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ  

2.1. Головною  метою  Програми  е  створення  районного  матеріального  
резерву  для  використання  його  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних  
ситуацій, ліквідації  цих  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків . 

2.2. Основні  завдання  Програми: 
здійснення  запобіжних  заходів  у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій; 
ліквідація  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків; 
проведення  невідкладних  відновних  робіт; 
надання  громадянам, постраждалим  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій, 

Одноразової  матеріальної  допомоги  для  забезпечення  їх  життедіяльності; 
розгортання  та  утримання  тимчасових  пунктів  проживання  і  харчування  

грамадян. 

[с~G~л~:(~)11~■І  І 	Н  I;1LЮ:Іл\:10 	і  І  ] 	ІІ  І  

3.1. Забезпечувати  придбання  та  накопичення  районного  матеріального  
резерву  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  
природного  характеру  та  їх  наслідків  згідно  з  нормативно-правовими  актами. 



Э  

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

3.2. Забезпечувати  належне  зберігання  та  облік  районного  матеріального  
резерву  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  
природного  характеру  та  їх  наслідків  на  об'ектах, призначених  або  
пристосованих  для  їх  зберігання, з  урахуванням  їх  оперативної  доставки  до  
зон  можливих  надзвичайних  ситуацій. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

3.3. У  разі  використання  районного  матеріального  резерву  для  
запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  
характеру  та  їх  наслідків  забезпечувати  його  поповнення  та  подальше  
накопичення  згідно  з  встановленими  нормами  та  річними  графіками  за  
рахунок  районного  бюджету. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

3.4. Під  час  організації  робіт  з  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  
ситуацій  на  відповідних  територіях  і  розташованих  на  них  об'ектах  
забезпечувати  порядок  використання  районного  матеріального  резерву  для  
запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  
характеру  та  їх  наслідків  згідно  з  нормативно -правовими  актами. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

3.5. У  разі  недостатньої  наявності  районного  матеріального  резерву  чи  
повного  його  використання  передбачати  залучення  матеріальних  резервів  
наступного  вищого  рівня. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
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структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

3 .б. Здійснювати  відпуск  матеріально -технічних  цінностей  з  районного  
матеріального  резерву  відповідно  до  чинного  законодавства . 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації , 
структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Постійно  

4. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ  

Фінансування  Програми  для  накопичення, утримання  та  поповнення  
районного  матеріального  резерву  здійснюеться  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету. 

Створення, утримання  та  поповнення  районного  матеріального  резерву  
може  здійснюватися  також  за  рахунок  добровільних  пожертвувань  фізичних  і  
юридичних  осіб, благодійних  організацій  та  об'еднань  громадян, інших, не  
заборонених  законодавством  джерел. 

~в  ►о  . 	і 	: і  • . 	.і. :і  і  і 	 і   

Відповідальність  за  створення  та  накопичення  районного  матеріального  
резерву  покладаеться  на  сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  
захисту  населення  райдержадміністрації , який  здійснюе  методичне  
керівництво  та  контроль  за  створенням, зберіганням, використанням  та  
поповненням  районного  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  
наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  та  їх  
наслідків . 

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюеться  відповідно  постійною  
комісіею  районної  ради  з  питань  бюджету. 

. і  і 	: : і  і 	і 	і: і  •) : , : і  : і1І1,7~7_~►ІІ  І  

У  разі  виконання  програми  буде  створено  районний  матеріальний  резерв, 
виходячи  з  максимальної  гіпотетичної  (прогнозованої } надзвичайної  ситуації, 
характерної  для  території  району, для  проведення  передбаченого  обсягу  робіт  
із  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  
характеру  та  їх  наслідків  

Застvпннк  голови  районної  

	

державної  адлііністрації 	 М.Г. Лезнік  



Додаток  1 
до  Програми  

Ресурсне  забезпечення  Програми  створення, викаристання  та  накапичення  райаннаго  матеріальнаго  резерву  для  
запабігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногеннога  і  прираднога  характеру  та  їх  наслідків  

у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2021 роки  

Обсяг  коштів, що  пропонуеться  залучfl3ти  на  
вИКОНаННЯ  прОГрйМИ  (4LпН. ГрН) 

Етатпг  вrп:онання  програлп-г  цсього  витрат  на  віп:онання  
прОГрйМИ  (млН. ГрН) 

І  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  2021 рік  

Обсяг  ресурсів, усього, 
у  тому  числі  (млн. грн): 

1,5 1,5 1,5 1,5 б  

районний  бюджет  1,5 1,5 1,5 1,5 б  



Додаток  2 

до  Програми  

Ноп•іенклатура  та  обсяги  накопичення  райоиного  л•іатеріального  резерву  Киево- 
Святоцип-іського  району  на  2018-2021 роки  

№  
з/п  Види  матеріальних  

цінностей  

Одиниця  
виміру  

Обсяги  накопичення  протягом: 

2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 б  7 

1. Б  дівельні  мате  іали  
1.  Шифер  лист  200 200 200 200 

2.  Цвяхи  шиферні  цпаковки  
(10 кг) 

3 3 3 3 

3.  Цвяхи  в  асортименті  кг  25 25 25 25 

4.  Руберойд  рулон  30 30 30 30 
5.  Молоток  штук  5 5 5 5 
б. Лом-цвяхотяг  штук  10 5 5 5 
7.  Лопати  штикові  штук  10 5 5 5 
8.  Лопати  совкові  штук  10 5 5 5 

9.  Сокирки  теслярські  штук  10 5 5 5 
10.  Відро  (10-20л) шт. 10 5 5 5 
11.  Стіл  розкладний  шт. 1 1 1 1 

12.  Стільці  розкладні  шт. 5 5 5 5 
13.  Каска  захисна  шт. 10 5 5 5 
14.  Мішки  капронові  (50 л) шт. 250 150 150 150 

15.  Емність 	для 	питної 	води  
(1000 л) 

шт. 1 1 1 1 

2. Речове  майно  

1.  Комплекти  спецодягу  компл. 20 20 20 20 

2.  Чоботи  гумові  пар. 10 10 10 10 

3.  Палатка  шт. 1 1 1 1 

4.  Комплект  білизни  комплект. 24 24 24 24 

5.  Ковдри  шт. 24 24 24 24 

З. Майно  для  забезиечеиня  виконаиня  снеціальинх  завдань  

1.  Мотопомпа  «HONDA 
WT40X» 

шт. 1 1 1 1 

2.  Бензопила  шт. 1 1 1 1 

3.  Бензо-, дизель- генератор  
(5,5 -7кВт) 

шт. 1 1 1 1 

4.  
5.  

Протигази  
Респіратори  

шт. 
шт. 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
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6. Гумові  рукавиці  шт. 10 10 10 10 
7, Рукав  пожежний  напірний  

Д  150мм  з  алюмініевими  од. 20 20 20 20 
гайками  

g. Рукав  пожежний  напірний  
Д  77мм  з  алюмініевими  од. 50 50 50 50 
гайками  

9. Рукав  пожежний  напірний  
Д  ббмм  з  алюмініевими  од. 25 25 25 25 
гайками  

10. Рукав  пожежний  напірний  
Д 	51мм 	з 	алюмініевими  од. 100 100 100 100 
гайками  

11. Рукав  всмоктуючий  Д  200мм  з  од  2 2 2 2 
алюмініевими  гайками  

12. Рукав  всмоктуючий  Д  125мм  з  од. 10 10 10 10 
алюмініевими  гайками  

13. Головка  перехідна  70х50 од. 50 50 50 50 

14. Головка  перехідна  80х50 од. 50 50 50 50 

15. Головка  перехідна  80х70 од. 50 50 50 50 
16. Вогнегасник  од. 10 10 10 10 

17. Твердопаливний  котел-пічка  
для  обігріву  (стальний  - шт. 1 1 1 1 
70231182 

18. Човен  гумовий  шт. 1 1 1 1 

19. Рятувальні  жилети  шт. 5 3 3 3 
20. Ліхтар  груповий  шт. 10 5 5 5 

21. Засоби  обігріву  
(обігрівачи  2-4 кВт  ) шт. 4 2 2 2 

22. Дизельний  тепловий  
генератор 	(20 - 47 кВт) шт. 1 1 1 1 

23. Кабель  електричний  (2,5-4) км. 0,1 0,1 0,1 0,1 
24. Мотооприскувачі  бензинові  

для  дезинфекції  приміщень  
шт. 1 1 1 1 

25. Мобільні  дезустановки  
високого  тиску  шт. 1 1 1 1 

26. Деззасоби  (біоклін, біоцид) л. 50 50 50 50 

4. Запаси  пально-мастильних  мате  іалів  
І. Автобензин  л. 1000 1000 1000 1000 

2.  Дизельне  пальне  л. 1000 1000 1000 1000 

3.  Масло  для  бензинових  двигунів  л. 100 100 100 100 

4.  Масло  для  дизельних  двигунів  л. 100 100 100 100 
Ѕ. Лікарські  засоби  та  вироби  медр3*іного  призначеиня  
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І. Лікарські  засоби  для  надання  
невідкладної  медичної  

допомоги  
(наказ  МОЗ  цкраїни  
від  10.01.2001 Ns 331): 

1.1 - натрій  хлорид  0,9°/о  400,0 фл. 20 20 20 20 

1.2 - гекодез  400,0 амп. 10 10 10 10 

1.3 - атропін  0,1о/о  1,0 30 30 30 30 
1.4 - адреналін  0,18о/о  1,0 амп. 30 30 30 30 

1.5 - налоксон  1,0 амп. 30 
30 30 30 

1.6 - налбук  1,0 амп. 30 30 30 30 

1.7 - дексаметазон  1,0 4мг  амп. 50 50 50 50 

1.8 - Nа-тіосульфат  30°/о  амп  амп  30 30 30 30 

1.9 - кардіодарон  3,0 амп. 
амп. 20 20 20 20 

1.10 - вікасол  1,0 амп. 30 30 30 30 

1.11 - дицинон  2,0 амп. 
амп. 

100 100 100 100 

1.12 - нітрогліцерін  2,0 амп. амп. 20 20 20 20 

1.13 - метоклопрамід  2,0 амп. амп. 50 50 50 50 

1.14 - амінокапронова  к-та. 10D,0 фл. 10 10 10 10 

1.15 - транексам  5,0 амп. амп. 10 10 10 10 

1.16 - аналгін  50о/о  2,0 амп. амп. 50 50 50 50 

1.17 - димедрол  1о/о  1,0 амп  
амп. 50 

50 50 50 

1.18 - магній  сульфат  25о/о  5,0 амп. 30 30 30 30 

1.20 - дофамін  4о/о  5,0 амп. амп. 50 50 50 50 

1.21 - шприци  5,0 шт. 30 30 30 30 

1.22 - шприци  10,0 шт. 30 30 30 30 

1.23 - шприци  20,0 шт. 30 30 30 30 
1.24 - системи  

шт. 30 30 30 
30  
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1.25 - вазофікси  100 100 100 100 
шт. 

1.26 - спитр  9б°/о  100,0 фл. 5 5 5 5 

1.27 - вата  нІс  100гр. 5 5 5 
шт. 5 

1.28 - вата  с/т  50гр. 
шт. 5 5 5 5 

1.29 - лейкопластирь  шт. 10 10 10 10 
1.30 - бинти  сІт  шт. 20 20 20 20 

1.31 - трубки  ендотрахеальние  Ns8 
8,5 

шт. 20 20 20 20 

1.32 - рукавички  ст. пар. 100 100 100 100 

2.  Контейнери  з  холодоагентами  
7 шт. 7 7 7 

тривалої  дії  
3.  Протичумні  костюми  10 

шт. 10 10 10 

4.  Аптечка  індивідуальна  30 30 30 
шт. 30 


