
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 08 червня  2018 р.                   м. Бережани                                              № 127-р 

 
Про створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання 
та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території Бережанської 
міської ради 
 

Відповідно до статей 12, 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 8, 19 і 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», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 17 травня 2018 року № 388 – од «Про створення і 

використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території області», з метою організації належної 

роботи щодо створення та використання об’єктових, та місцевого матеріальних 

резервів: 

 

1. Міським спеціалізованим службам цивільного захисту:  

1) до 1 липня 2018 року визначити номенклатуру й обсяги та створити 

об’єктові матеріальні резерви в обсягах, що забезпечать проведення 

невідкладних робіт, пов’язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій. Розробити та затвердити річні графіки накопичення 

матеріальних резервів; 

2) визначити місця розміщення об’єктових матеріальних резервів з 

урахуванням оперативності їх доставки до можливих зон надзвичайних 

ситуацій; 

3) про створення, зберігання та використання об’єктових  матеріальних 

резервів інформувати Бережанську міську раду щокварталу до 23 числа 

останнього місяця звітного періоду для подальшого узагальнення. 

2. Визначити, що місцем розміщення міського матеріального резерву 

Бережанської міської ради є: 

1) пально-мастильних матеріалів – автозаправка ТОВ «Автотехсервіс»; 

2) інших матеріально-технічних цінностей – складські приміщення          



БМКП «Господар». 

3. З метою утримання, поповнення та використання міського 

матеріального резерву визначити відповідальними: 

1) за забезпечення розробки номенклатури міського матеріального резерву 

- відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи спільно з Бережанським районним відділом 

Управління ДСНС України у Тернопільській області; 

2) за охорону, складське обслуговування цінностей міського матеріального 

резерву, яке передане на відповідальне зберігання на склад БМКП «Господар» - 

завідувач складом БМКП «Господар»; 

3) за доставку до зон надзвичайних ситуацій матеріальних цінностей 

міського матеріального резерву за окремими розпорядженнями міського голови 

-  відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи та керівників об’єктів, на території яких 

сталася надзвичайна ситуація. 

4. Взяти до відома, що: 

1) фінансування створення, утримання та поповнення міського 

матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в 

межах виконання відповідних завдань та програм у сфері цивільного захисту. 

Створення, утримання та поповнення міського матеріального резерву може 

здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не 

заборонених законодавством джерел. 

2) відпуск, списання цінностей регіонального матеріального резерву 

здійснюється на підставі окремих розпоряджень міського голови відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради про 

створення, зберігання та використання міського матеріального резерву 

інформувати управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного 

періоду. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови АДАМОВИЧА П.П. 
 

 

        Міський голова                                                                 В.Я.МУЗИЧКА 

 
            Кисельов  С.В 

 
 
 


