УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12.04.2017

Ужгород

№ 122

Про Програму створення та накопичення
міського матеріального резерву та
промислових засобів індивідуального захисту
органів дихання для непрацюючого населення
м. Ужгорода на 2017 – 2021 роки
Відповідно до статті 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”, від 30 вересня 2015
року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної
адміністрації 30.11.2015 № 441 „Про Програму створення та накопичення
регіонального матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів
дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки”, з
метою матеріально-технічного забезпечення першочергових заходів під час
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та
забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання для
непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного
забруднення, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму створення та накопичення міського матеріального
резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для
непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017 – 2021 роки з подальшим
внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.
Міський голова

Б. Андріїв
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ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
12.04.2017 № 122
Програма
створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових
засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення
м. Ужгорода на 2017 – 2021 роки
Ініціатор
розроблення
Програми
Підстава для розроб
лення Програми

Розробник
Програми
Головний
розпорядник коштів
Відповідальні
виконавці Програми

Паспорт Програми
Закарпатська обласна державна адміністрація, відділ
оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту
населення виконавчого комітету Ужгородської міської
ради
Кодекс 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, від 19 серпня 2002 року
№ 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення
населення і працівників формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту засобами індивідуального
захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю”, розпорядження
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
30.11.2015 № 441 "Про Програму створення та
накопичення регіонального матеріального резерву та
засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючого населення Закарпатської області на 20162020 роки"
Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного
захисту населення виконавчого комітету Ужгородської
міської ради
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного
захисту населення виконавчого комітету Ужгородської
міської ради, управління економіки та стратегічного
планування Ужгородської міської ради
2017 – 2021 роки

Термін реалізації
Програми
Перелік бюджетів, Міський бюджет
які беруть участь у
виконанні Програми
Загальний
обсяг Згідно з додатками до Програми
фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми
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Загальні положення
Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та
засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення
м.Ужгорода на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до
вимог 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, від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження
Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”,
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації
30.11.2015 № 441 "Про Програму створення та накопичення регіонального
матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки".
Мета та завдання Програми
Основною метою та завданнями Програми є:
створення та використання у разі необхідності резерву матеріальнотехнічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
створення резервів згідно з номенклатурою та обсягами накопичення
матеріально-технічних засобів міського резерву з метою
їх залучення для
здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
створення та використання у разі необхідності резерву промислових
засобів захисту органів дихання людей, які потрапляють у прогнозовану зону
хімічного забруднення на території м. Ужгорода від хімічно-небезпечних речовин
(сильно діючих отруйних речовин);
матеріально-технічна підтримка аварійно-рятувальних робіт під час
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
створення тимчасових пунктів проживання та харчування постраждалих
громадян.
Виконання Програми
Виконання Програми здійснюється відповідно до таких розрахунків:
виділення із міського бюджету коштів на створення та накопичення
міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та надання
термінової допомоги постраждалому населенню на 2017 – 2021 роки
(додаток
2);
потреби коштів для створення та накопичення резерву промислових
засобів індивідуального захисту органів дихання, для непрацюючого населення,
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яке забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету
із залученням
коштів хімічно-небезпечних об’єктів (додаток 3);
Реалізація заходів Програми буде здійснюватися при потребі, шляхом
придбання матеріальних цінностей, що розміщенні на підприємствах, які
реалізовують або виробляють продукцію та промислові засоби індивідуального
захисту органів дихання для непрацюючого населення, яке потрапляє в
прогнозовану зону хімічного забруднення на території м. Ужгорода.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій:
постачання матеріально-технічних засобів міського резерву буде
здійснюватись
із вищенаведених підприємств за наявності всіх звітних
документів, необхідних для здійснення розрахункової звітності,
згідно з
чинним законодавством України;
постачання промислових засобів індивідуального захисту органів дихання
для непрацюючого населенням м. Ужгорода, яке потрапляє в прогнозовану зону
хімічного забруднення, буде здійснюватись негайно, за наявності всіх звітних
документів, необхідних для здійснення розрахункової звітності,
згідно з
чинним законодавством України.
Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у 2017-2021 роках.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
передбачений додатком 1 до Програми.
Очікувані результати від реалізації Програми
Планується створення міського матеріального резерву для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій та резервів промислових засобів
індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення
м. Ужгорода.
Координація, контроль та відповідальність
за виконанням Програми
Забезпечення своєчасного та якісного виконання заходів Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ оборонної,
мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету
Ужгородської міської ради.
Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення
виконавчого комітету Ужгородської міської ради, управління економіки та
стратегічного планування Ужгородської міської ради забезпечують своєчасне та
якісне виконання заходів Програми.
Бюджет та фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України
_________________________________________________________
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Додаток 1 до Програми
Розрахункова потреба у коштах на реалізацію Програми
на 2017-2021 роки
Головний розпорядник
Обсяг фінансування тис. грн.
Загальний
коштів
обсяг
2017
2018
2019
2020
2021
фінансува
ння
тис. грн.
Виконавчий комітет
Ужгородської міської
ради

7467,67 7476.91 7467,67 7467,67 7467,67 37347,59
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Додаток 2 до Програми
Розрахунок
коштів на створення та накопичення міського матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру та надання термінової допомоги постраждалому
населенню на 2017 – 2021 роки
№
з/п

Найменування матеріальнотехнічних засобів

Загальна
Обсяг коштів із міського бюджету на
вартість придбання матеріально-технічних засобів,
тис.грн
тис.грн.
2017

2018

2019

2020

2021

1 Будівельні матеріали та засоби
загальногосподарського
призначення (цегла будівельна,
покрівельні матеріали, бітум,
руберойд, скло, мішки для піску,
пісок, фундаментні блоки,
піломатеріали та інше)

4855

971

971

971

971

971

2 Пально-мастильні матеріали
(бензин, дизельне паливо, мастила
та інше)

100

20

20

20

20

20

3 Засоби насосного обладнання
(мотопомпи, насоси різної
потужності та інше)

78,85

15,77

15,77

15,77

15,77

15,77

4 Засоби забезпечення аварійнорятувальних робіт (комплекти для
проведення електро- та
газозварювання, бензопили,
рятувальні мотузки, канати та інше)

99,24

18

27,24

18

18

18

5 Продовольчі товари ( хліб,
консерви, масло вершкове, цукор,
сіль, чай та інше )
з розрахунку 1 000 осіб на 3 доби

1200

240

240

240

240

240

6 Речове майно (намети, печі для
обігріву, ліжка-розкладушки,
спальні мішки, подушки, матраси,
ковдри, простирадла, наволочки, та
інше)
з розрахунку на 200 осіб

660

132

132

132

132

132

7 Засоби першої необхідності (свічки,
сірники, засоби особистої гігієни,
одноразовий посуд та інше)

30

6

6

6

6

6

8 Майно соціального характеру (
робочі каски, рукавиці робочі,
ліхтарики, захисні маски,
респіратори, та інше) з розрахунку
1000 шт

200

40

40

40

40

40

Всього

7223,09 1442,77 1452,01 1442,77 1442,77 1442,77
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Додаток 2 до Програми
Розрахунок
потреби коштів для створення та накопичення резерву промислових
засобів індивідуального захисту органів дихання, для непрацюючого
населення, яке забезпечується за рахунок коштів міського бюджету із
залученням коштів хімічно-небезпечних об’єктів
Найменування матеріальноЗагальна Обсяг коштів із міського бюджету
технічних засобів
вартість
на придбання матеріальнотис.грн
технічних засобів, тис.г рн.
2017
ЗІЗ ОД (фільтрувальний протигаз
для захисту населення за типами
залежно від небезпечних
хімічних речовин або комплекти
засобів захисту з аналогічними
захисними властивостями)
із розрахунку 16 205 шт.

30124,5

2018

2019 2020

2021

6024,9 6024,9 6024,9 6024,9 6024,9

