
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_____________                                                                                                              №_______

м. Лиман

Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого  комітету  Лиманської

міської  ради  від  17.04.2019р.  №147

“Про  затвердження   Порядку

створення  і  використання  місцевого

матеріального резерву для запобігання

і  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуацій”

Згідно  листа  відділу  обліку  та  звітності  виконавчого  комітету  Лиманської

міської ради № 3897-02-14 від 26.06.2020 року, з метою організації належної роботи

відповідно до 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», керуючись ст.33, 38  Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.   Внести  зміни  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  від

17.04.2019р.  №147   “Про  затвердження   Порядку  створення  і  використання

місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків

надзвичайних ситуацій”, а саме:

   1.1.  Затвердити  в  новій  редакції  номенклатуру  та  обсяги матеріально-технічних

засобів  для  попередження  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і

природного характеру та їх наслідків, які підлягають закладанню в місцевий резерв

Лиманської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

  1.2.  Затвердити  в  новій  редакції  план  створення  і  нарощування  місцевого

матеріально-технічного резерву  Лиманської  об’єднаної територіальної громади на

2019 - 2021 роки (додаток 2).

       2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського

голови  Драч  Ю.А.

     Міський голова              П.Ф.Цимідан



                                                       Додаток 1

               ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого  комітету

від ___________р.  №_______

НОМЕНКЛАТУРА

та обсяги матеріально-технічних засобів 

для попередження та ліквідації    надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків, 
які  підлягають закладанню в місцевий резерв Лиманської  об’єднаної

територіальної громади
№
з/п

Найменування матеріально-
технічних засобів

Одиниця
виміру

Кількість Місце зберігання

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення

1 Заготовки  пиляні  хвойних

порід  необрізні  h 44  мм і

більше

м3 3  

КП  “Служба  єдиного

замовника”

2 Заготовки  пиляні  хвойних

порід необрізні  h 25 мм

м3 2

3 Електроди діаметр 3 мм кг 10

4 Мішки для піску шт. 200

5 Шифер  лист 100

6 Скло товщиною  3 мм або

4 мм

м2 50

ІІ. Паливно-мастильні матеріали

1 Бензин л 1000 Виконком міської ради

2 Дизельне паливо л 1500 Виконком міської ради

ІІІ. Медико-біологічні засоби і препарати
1 Медична  укладка  на

випадок  отруєння  хлором

та аміаком

к-т 1 Центральна  районна

лікарня

2 Хлорне вапно кг 400

КЗ «Лиманський  центр

безпеки громадян»

3 Костюм біозахисту легкий шт. 20

4 Костюм  Л1 шт. 36

5 Халат медичний шт. 10

6 Костюм протичумний к-т 25

7 Бахили одноразові міцні пар 300

8 Чоботи резинові пар 10

9 Маска захисна шт. 5

10 Рукавиці захисні пар 20

11 Рукавиці одноразові міцні пар 315

12 Окуляри захисні шт. 30

13 Респіратори одноразові шт. 200



 Розроблено  відділом   з  питань  цивільного  захисту,  мобілізаційної  роботи  та

військового обліку виконавчого комітету міської ради

    Начальник відділу з питань цивільного захисту,
    мобілізаційної роботи та військового обліку            В.І.Титаренко

    Керуючий справами                       Р.О.Малий



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
       _______________                                                                                           №________

                                                                        м. Лиман

Про внесення змін до рішення

виконавчого  комітету

Лиманської  міської  ради  від

17.04.2019р.  №147   “Про

затвердження   Порядку

створення  і  використання

місцевого  матеріального

резерву  для  запобігання  і

ліквідації  наслідків

надзвичайних ситуацій”

                                                                 П О Г О Д Ж Е Н О:

Перший заступник міського голови Ю.А. Драч 

Відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи  та 

військового обліку 

В.І.Титаренко

Юридичний відділ
І.О.Шуляченко

Загальний відділ О.В. Донцова

Керуючий справами Р.О. Малий



                                                                                                                                                                               Додаток  2                                     

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                             рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                           від ___________ р. №_____ 

П Л А Н

створення і нарощування місцевого матеріально-технічного резерву

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

№

з/п

Найменування матеріально-технічних

засобів

Одиниця

виміру

Кіль-кість 2019 2020 2021

Кількість Кількість Кількість

І. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського призначення

1 Заготовки пиляні хвойних порід необрізні

h 44 мм і більше

м3 3 3 - -

2 Заготовки пиляні хвойних порід необрізні

h 25 мм

м3 2 2

3 Електроди діаметр 3 мм кг 10 10 - -

4 Мішки для піску шт. 200 200 - -

5 Шифер лист 100 100 - -

6 Скло товщиною  3 мм або 4 мм м2 50 50 - -

ІІ. Паливно-мастильні матеріали

1
Бензин

л 1000 1000 - -

2 Дизельне паливо л 1500 1500 - -

ІІІ. Медико-біологічні засоби і препарати

1 Медична  укладка  на  випадок  отруєння

хлором та аміаком

к-т 1 1 Оновлення

препаратів

Оновлення

препаратів

2 Хлорне вапно кг 400 200 200 -

3 Костюм біозахисту легкий шт. 20 10 10 -



4 Костюм  Л1 шт. 36 10 26 -

5 Халат медичний шт. 10 10 - -

6 Костюм протичумний к-т 25 5 20 -

7 Бахили одноразові міцні пар 300 100 200 -

8 Чоботи резинові пар 10 10 - -

9 Маска захисна шт. 5 5 - -

10 Рукавиці захисні пар 20 20 - -

11 Рукавиці  одноразові міцні пар 315 100 215 -

12 Окуляри захисні шт. 30 15 15 -

13 Респіратори одноразові шт. 200 100 100 -

     Розроблено відділом  з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської ради

Начальник відділу з питань цивільного захисту,
мобілізаційної роботи та військового обліку                                                                                 В.І.Титаренко

Керуючий справами                                                                                            Р.О.Малий


