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с Накопичення мiського матерiального резервуацii надзвичайних ситуацiй iехногецного i
r наслi.щкiв, а також для подолання наслiдкiв,спричинених вiйськовими дiями на територii

ВишневоТ MicbKoi територiально[ .р*чд"
на 2023 piK



1. Паспорт Програми

Iнiцiатор розроблення

Пiдстава дJuI розроблення
Програми

д\члчд\w цлбrJrьнol,о захисту Украiни, постановаKбiHeTy MiHicTpiB Украiни вiлЗ0.09 .2оl5 м 775uПро затвердження Порядку створення тавикористання матерiальних р.."рЪi" длязапобiгання i лiквiдацii наслiдкiв 
"Й""оМЙ><ситуацiй>

Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi радиБrrансъкого району КиiЪсъкоi областi
Вiдповiдалъний виконавецъ
Програми

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT рuдиБ1.,rансъкого району КиiЪськоi областi

Учасники програми

TepMiH реалiзацii програми 202З piK

загальний обсяг
фiнансових pecypciB,
необхiдн}ж для реалiзацii
Програми, всього:

2, Загальнi положення

.u'ооilulО#iЖ;"^ХТiНЯ, 
ВИКОРИСТаННЯ Та накопичення матерiального резерву для

ik наслiдкiв, а також д
територii ВишневоТ мiсъкоi
розроблена вiдповiдно до вимог Законiв Украrни <,про мlсцеве самоврядуваннrI вYKpaiHb, <<Про правовий режим военного стаIIу)), Кодексупостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд зо.оq.zо t 5 J\lЪ 775створення та використання матерiалъних резервiв для запонадзвичайниХ ситуацiй>, спрямоВана на реалiiацiю держаВноi полiтики у сферi захистуНаСеЛеНIШ i ТеРИТОРiЙ ВИШНеВОi MicbKoi територiальноi громади вiд наслiдкiвнадзвичайних ситуацiй техногенного 

1u rр"ролrо.о характеру, а також для подоланнянаслiдкiв, спричинених вiйсъковими дiями.



забезпеченIи техногенноi та поже

3. Мета та основпi завдання ПрОграми
Головною метою Програми е створення матерi€tпьного резерву для використаннrIйого У Разi Загрози Виникнення надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiт ци, надзвичайнихситуацiй та ix наслiдкiв.
OcHoBHi завданшI Програми:
- здiйснення запобiжних заходiв у разi виникнення надзвичайних ситуацiй;- лiквiдацiя надзвичайних сиryацiй та ik наслiдкiв;- проведення невiдкладних вiдновЁих робiт;- наданшI громадянам, постражд€lпим вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй,однораз ов оi матер iальноi допомоги для з абезпеченIUI ix життедiялъно cTi ;- розгортання та утримання тимчасових пунктiв проживанIш i харчуваннягромадян.

4. Заходи щодо виконацня Програми

пиIIення матерiального резерву (паливно-
чування, тощо) для запобiгання, лiквiдацii.

дного характеру та ik наслiдкiв, а також для
актами. ами дiями, згiдно з нормативно-правовими

вiдповiдальна особа з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльного захисту населеннrI
Виконавчий KoMiTeT Вишневоi. MicbKoi ради

Постiйно

та облiк матерiального резерву дJuI 'ехногенного i природного характеру та
KlB, спричинених вiйськовими дiями на
для ik зберiгання, з урахуванням ik

чайних ситуацiй.

Вiдповiдалъна особа з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльЕого захисту населенIuI ,вiддiл бухгалтерсъкого облiкl.та звiтностi
виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiсъкоi ради

Постiйно



4,З У разi викорисТання матерiаJIъного резерву дJUI запобiгання, лiквiдацiiнадзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та ik наслiдкiв, а також дляподолання наслiдкiв, спричинених вitсъковими дi"r" забезпечувати його поповIlення тапод€tлъше накопичення згiдно з встановлоними нормами та рiчними графiками зарахунок бюджету ВишневоI мiсъкоi територiальноi громади.

Вiдповiдалъна осоРа з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiлъного захисту населеннlI

Постiйно

4,4,Пiд Час органiзацii робiт з запобiганнrl та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй наВiДПОВiДНИХ ТеРИТБРiЯХ i рЪзташованих на них oo;.or-u" iuб".r.rу"ur" порядоквикорисТаЕшI матерiальЕого резерву для запобilанrrя, лiквiдацiI надзвичайних ситуацiйТеХIIОГеННОГО i ПРИРОДНО'О xupu*Tepy та ik наслiдкiв,';;;;;;;; подоланIuI наслiдкiв,спричинених вiйськовими дiями згцно a 
"орrur"вно-прав вими актами.

Вiдповiдальна особа з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльного захисту населення

. Постiйно
4'5' У РаЗi НеДОСТаТНЪОТ НаЯвностi матерiалъного резерву чи повного його

inНТJ,'ffi#"ЙТ:Н:r:ffi#* ДОДаТКОВО'О Ъб".У *о-rЪ'. - 

бюд*ету вишневоi

Вiдповiдальна особа з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльного зЕtхисту населення
Виконавчий KoMiTeT Вишневоi. мiсъкоТ рЙ"
Постiйно

"iо.,оыаоlr:lтlЖiН::п:НiЖ#zlJБно-Технiчних 
цiнностей з матерiалъного резерву

Bi
сих
в'
виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiсъкоi ради

Постiйно

5. Фiцансове забезпечення Програми

ФiнансуванIUI Програми для накопиченшI, утримання та поповненнrIматерiального резерву ,дiй"",оuться за рахунок коштiв виЬневоi мiсъкоi територiалъноiгромади.



Створення, утриманIш та rrоповнення мат(також за рахуно-к добровiлънлtх пожертву"."" ф"Дffii:;'JrНlх1#-"Ж;:'#TН'tr;;органiзацiй та об' еднань громадя", ir-й, ;;;й"р""."^ .JoНoou""rBo' джерел.

6. Контроль за виконацням Програми

вiдповiдальнiстъ за створення та накопичення матерiального резерву покладаетьсяна вiдповiдальlтУ особУ 
' "",u"" надзвичайних ситуай 

";;;;;;i"o.o захисту населення,якиЙ здiйснюе методичне керiвницr"о ,r 
-nb"rporr" 

а створенням, зберiганням,
матерiального резерву для запобiгання i лiквiдацiiтехногенного та.природного характеру та ik наслiдкiв,

u"-"ý:iТ#:"1ъ""хх""""",JЁr:Нfi;;]fr"ЖН;11l#Jfi];""*,о"".-"-,",..

7. Очiкуванi результати викопання Програми

rлля ДIКОВ


