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ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

28 лютого 2018 року № 81 

 

Про затвердження Програми створення матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи лист головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради від 26.01.2018 № 299/02-32, 

висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Створення матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді“ на 2018 рік (далі – Програму), що 

додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) та 

головного спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Педяша Р.О. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення тридцять сьомої сесії 

 (перше пленарне засідання)  

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

28 лютого 2018 року № 81 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

 

„ Створення матеріальних  

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків   

надзвичайних ситуацій у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді “  

 

на 2018 рік 
 

 

 

 

 

 

Пирятин 

2018 



Вступ 
 

Відповідно до положень Конституції України, статей 28, 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 19 Кодексу цивільного 

захисту України, статті 91 Бюджетного кодексу України, Указів Призидента 

України від 09.02.2001 № 80/2001 „Про заходи щодо підвищення рівня захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру“ та від 26.03.1999 № 284/99 „Про Концепцію захисту населення і 

територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій“, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 „Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій“, на місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування покладається відповідальність за розроблення та 

забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, 

зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки. 
 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на 

принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги 

раціональній і превентивній безпеці. 

На території об’єднаної територіальної громади розміщено 24 потенційно 

небезпечних для населення та території об’єкта: 

 
АЗС №37 ТОВ “ТД 

„Кременчукнафтопродукт-Груп“ 

м. Пирятин, вул. Київська, 155 

АЗС №16/069 Полтавського відділення 

ПАТ „Укрнафта“ 

м. Пирятин, вул. Сумська, 2а 

АЗС ПП „Грант“ м. Пирятин, 151 км. 800 м автодороги Київ 

– Харків – Довжанський 

АГНКС ТОВ „РосУкрОйл“ м. Пирятин, вул. Сумська, 2б 

АГЗП ФОП Костенко Б.Ф. м. Пирятин, 152 км. + 300 м автодороги 

Київ – Харків – Довжанський 

АГЗП №11 ТОВ „Автотранс“ м. Пирятин, вул. Сумська, 1 

АТ „Пирятинський сирзавод“ м. Пирятин, вул. Сумська, 1 

АЗС №53 ТОВ „Татнєфть-АЗС-Україна“ м. Пирятин, вул. Абаканська, 69а 

АЗС №54 ТОВ „Татнєфть-АЗС-Україна“ м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 157 

АЗС №55  ТОВ „Татнєфть-АЗС-Україна“ м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 156 

Пирятинська нафтобаза ТОВ „Татнєфть-

АЗС-Україна“ 

м. Пирятин, вул. Абаканська, 69 

АЗС ТОВ „ВОГ Рітейл“ м. Пирятин, автошлях Київ-Харків-

Довжанський, 155 км.+688 

АЗС №17-06 ПІІ „АМІК Україна“ м. Пирятин вул.. Європейська, 115а 

АЗК №35  ТОВ „Надежда Ритейл“  Пирятинський район, с. Олександрівка, км 

145+890 – км 145-960 автодороги Київ-



Харків-Довжанський (праворуч) 

Регіональний структурний підрозділ №4 

ПрАТ „УкрАгроНПК“ 

м. Пирятин, вул. Південна, 3 

Котельня ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 66-в 

Котельня ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ м. Пирятин, вул. Полтавська, 11 

Котельня ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ м. Пирятин, вул. Пролетарська, 7в. 

Зерновий склад ТОВ „Сільськогосподарське 

підприємство «Комбікормовийй завод» 

м. Пирятин, вул. Завокзальна, 66 

ТОВ «Сільськогосподарськ підприємство 

комбікормовий завод“ 

м. Пирятин вул. Урожайна, 12 

Газорозподільна станція „Пирятин“ 

Лубенського ЛВУМГ філії УМГ 

„Київтрансгаз“ ПАТ „Укртрансгаз“ НАК 

„Нафтогаз України“ 

м. Пирятин 

ПАТ „Державна продовольчо-зернова 

корпорація України“ Пирятинський КХП 

м. Пирятин, вул. Соборна, 52 

ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 64 

КП „Пирятинський міський водоканал“ м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 31 

АГНС ТОВ НВФ „Лідвер“ м. Пирятин, вул. Сумська, 14 

 

Крім того, на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади розміщено 1 хімічно небезпечний об’єкт (ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“).  

Враховуючи, що рівень зносу обладнання більшості промислових 

підприємств наближається до критичного, кількість випадків виникнення аварій 

може збільшуватися. Матеріально-технічна база підприємств застаріла. 

Існує велика зношеність обладнання та зовнішніх мереж на об’єктах 

житлово-комунального господарства. Окремі мережі водопостачання та 

водовідведення повністю відпрацювали свій ресурс і підлягають терміновій 

заміні. 

Аналіз надзвичайних ситуацій свідчить, що їхня загальна кількість за 

останні роки не зменшується, відсутність місцевого матеріального резерву не 

дозволяє аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи,  

спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання 

термінової допомоги населенню, яке постраждало. 

Зазначене вище дає підстави зробити висновок, що створення місцевого 

матеріального резерву є необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу 

для оперативного проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, забезпечення зниження матеріальних збитків та 

зменшення кількості можливих втрат населення. 

 

2. Мета Програми 
 

Метою розробки Програми є забезпечення виконання 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“. 

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість 

реального та ефективного функціонування ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Пирятинської міської ради з 

найменшими фінансовими витратами. 

 

3. Очікувані результати 
 

3.1. Виконання вимоги 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“.  

3.2. Ефективне функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Пирятинської міської ради 

3.3. Забезпечення зниження матеріальних збитків та зменшення кількості 

можливих втрат населення. 

3.4. Швидке проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

4. Джерела фінансування 
 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

передбачених на 2018 рік. 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

цивільного захисту та мобілізаційної  

роботи виконкому міської ради Р.О.Педяш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 
Паспорт Програми  

„Створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді“ на 2018 рік 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи виконкому 

міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від 01.02.2018 № 24 

3. Розробник програми Головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи виконкому 

міської ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради, головний 

спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради 

6. Учасник програми Виконком міської ради 

7. Термін реалізації програми 2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

100,0  тис. грн.   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 100,0 тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

Додаток 2  

 

Ресурсне забезпечення Прогарми 
„Створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді“ на 2018 рік 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2018  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
100,0       100,0 

бюджет міської ОТГ 100,0       100,0 
кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 



Додаток 3  
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

„Створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді“ на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансува

ння 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Організація 

цивільного 

захисту в  

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді  

Придбання ПММ та 

інших засобів для 

запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій  

 

 

 

2018 рік 

 

 

Відділ 

бухгалтерсь

кого обліку  

та звітності 

 

 

Кошти   

бюджету  

міської 

ОТГ 

 

 

 

100,0 

Створення 

матеріальних 

резервів для 

запобігання і 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій у 

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді 

 Всього:     100,0     

 

 

Додаток 4  

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 
Код відомчої класифікації _______02_________________________________  

Код функціональної класифікації ____0218110__________________________ 

Код функції ____2210, 2610, 2240____________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2018  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 
1 Соціальні 

заходи 

Рішення 37-ої  

сесії міської 

ради від   

28.02.2018  

№ 81 

 

Відділ  

бухгалтерського  

обліку та 

звітності  

виконкому  

міської  ради 

100,0 100,0 

 

  

1
0

0
,0

 

        

 

 

Головний спеціаліст з питань  

цивільного захисту та мобілізаційної  

роботи виконкому міської ради Р.О.Педяш 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

28 лютого 2018 року 


