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09 квітня 2020 року № 192 

 

 

Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Закону України „Про 

захист населення від інфекційних хвороб“, 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“, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (зі 

змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року 

№ 338-р „Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у 

режим надзвичайної ситуації“, Бюджетного кодексу України, рішення першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

розпорядження міського голови від 08.04.2020 № 72 „Про внесення змін до 

Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік“, рішення комісії техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради від 27 березня  

2020 року (протокол № 10), рішення виконкому міської ради від 08.04.2020     

№ 101 „Про місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради“, 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 87 „Про затвердження 

Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік“, замінивши назву „Програма створення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік“ на назву „Програма створення місцевого матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“, та викласти Програму в новій редакції, 

що додається.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. і Безушко Л.С. 

та постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) і з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми „Створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“ на 2020 рік“ 

 

Програму „Створення місцевого резерву для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“ затверджено рішенням  

шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від          

25 лютого 2020 року № 87 на суму 40 000 грн. Рішенням шістдесят сьомої 

позачергової сесії сьомого скликання від 18 березня 2020 року № 146 

фінансування Програми збільшено до 90 000 грн. Рішенням першого 

пленарного засідання шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 31 березня 2020 року № 148 затверджено обсяги 

фінансування Програми в сумі 690 000 грн. 

У зв’язку із необхідністю приведення Програми у відповідність до 

нормативно-правової бази діючого законодавства, а також перерозподілом 

обсягу фінансування Програми просимо на черговій сесії Пирятинської міської 

ради затвердити запропоновані нами зміни: 

1) замінити назву „Програма створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“ на назву „Програма 

створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 

2020 рік“; 

2) внести зміни до переліку заходів та зменшити обсяги їх фінансування:                                                                                                                                         

                                                                                                                            грн. 
№ 

п/п 

  Перелік  заходів Затверджено по 

діючій 

Програмі 

Проект змін до  

програми  

1. Закупівля матеріалів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій а 

саме:  

- бензин марки А-92 (1800 л.);  

- дизельне паливо (2700 л.);  

- ковдра армійська  (10 шт.);  

- білизна постільна (10 компл.);  

- матрац ватяний (10 шт.);  

- подушка (10 шт.);  

- ліжко розкладне   (10 шт.);  

- стіл розкладний (2 компл.);  

- лом звичайний (2 шт.);  

- сокира столярна (2 шт.);  

- гучномовець  (4 шт.);  

- бинт 5 м х 10 см нестерильний (10 уп.); 

- бинт 7 м х 14 см нестерильний (10 уп.); 

690000,00 - 30000,00 



- комбінезон захисний біозахисту 

одноразовий (5 шт.); 

- комбінезон захисний біозахисту 

багаторазовий (5 шт.);  

 

- протиаерозольний респіратор 

одноразовий (5 шт.);  

- протиаерозольний респіратор 

багаторазовий (5 шт.);  

- окуляри захисні (5 шт.);  

- рукавички з довгим манжетом (20 пар.);  

- механічний оприскувач з бензиновим 

двигуном (2 шт.);  

- ручні оприскувачі    (2 шт.);  

- акумуляторні оприскувачі        (2 шт.);  

- засоби для дезінфекції приміщень, 

техніки, доріг, тротуарів, інших поверхонь 

(600 л.);  

- комбінезони захисні одноразові (300шт.);  

- респіратори (150 шт.);  

- окуляри захисні (150 шт.);  

- рукавички медичні (1000 шт.);  

- комбінезони захисні багаторазові 

(30шт.);  

- маски медичні (1000 шт.)  

інші засоби захисту та дезінфекції. 

 Всього по програмі 690000,00  -30000,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін : 660 000,00 грн. 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань цивільного  

захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Р.О.Педяш  
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Вступ 

 

Відповідно до статті 26, 36 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Закону України „Про 

захист населення від інфекційних хвороб“, 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“, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (зі 

змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року 

№ 338-р „Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у 

режим надзвичайної ситуації“, Бюджетного кодексу України, рішення першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

розпорядження міського голови від 08.04.2020 № 72 „Про внесення змін до 

Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік“, рішення комісії техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради від 27 березня 2020 

(протокол № 10) 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 та 1 хімічно небезпечний 

об’єкт. Місто Пирятин є зоною можливого ризику виникнення аварій 

техногенного походження. Враховуючи, що рівень зносу обладнання більшості 

промислових підприємств наближається до критичного, кількість випадків 

виникнення аварій може збільшуватися. Матеріально-технічна база підприємств 

міста 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. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 року № 338-р „Про переведення єдиної державної системи цивільного 

захисту у режим надзвичайної ситуації“ всі області України знаходяться під 

загрозою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, місто Пирятин має досить зручне географічне 

розташування та транспортні сполучення – 156 км від міста Київ, 119 км від 

міжнародного аеропорту „Бориспіль“, через місто проходить автошлях 

міжнародного значення М03 Київ-Харків-Довжанський, який збігається з 

частиною європейського автомаршруту Е40 (Кале-Брюссель-Краків-Київ-

Волгоград-Ташкент-Алмати-Ріддер), автодороги до Сум, Чернігова, а також 

залізничне сполучення, що створює додаткову загрозу розповсюдження 

коронавірусної інфекції. Держава в свою чергу не може забезпечити всіх 

залучених служб до надзвичайної ситуації матеріальними засобами. 

Зазначене вище дає змогу зробити висновок, що накопичення місцевого 

матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків  надзвичайних 

ситуацій на території  Пирятинської міської ради є життєво необхідним, 

оскільки зможе забезпечити 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 цієї Програми є забезпечення виконання Кодексу 

цивільного захисту України в частині накопичення місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території Пирятинської міської ради. 

Створення місцевого резерву забезпечить можливість реального та 

ефективного функціонування Пирятинської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Полтавській області 

у режимі надзвичайної ситуації, в тому числі під час поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Єдиним способом розв’язання зазначеної проблеми є фінансування за 

рахунок коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади.  

Програма передбачає розв’язання проблеми з поповнення місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на території Пирятинської міської ради та ефективного Пирятинської 



міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту у Полтавській області у режимі надзвичайної ситуації. 

Виконання Програми дасть можливість зменшити втрати населення та 

матеріальних збитків під час поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Загальний обсяг фінансування Програми на 2020 рік становить –  

660000,0 гривень (шістсот шістдесят тисяч гривень). 

Джерело фінансування Програми – бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади – 660 000,0 гривень. 

Термін реалізації Програми – 2020 рік. 
 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

№ 

п/п 

Завдання Напрямки фінансування 

1. Створення та накопичення 

місцевого матеріального 

резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на 

території Пирятинської 

міської ради. 

   

 

Закупівля матеріалів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(згідно номенклатури, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету від 08.04.2020 № 101 

„Про місцевий матеріальний резерв для 

запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території 

Пирятинської міської ради“, а саме:  

- бензин марки А-92 (1800 л.);  

- дизельне паливо (2700 л.);  

- ковдра армійська  (10 шт.);  

- білизна постільна (10 компл.);  

- матрац ватяний (10 шт.);  

- подушка (10 шт.);  

- ліжко розкладне   (10 шт.);  

- стіл розкладний (2 компл.);  

- лом звичайний (2 шт.);  

- сокира столярна (2 шт.);  

- гучномовець  (4 шт.);  

- бинт 5 м х 10 см нестерильний (10 уп.); 

- бинт 7 м х 14 см нестерильний (10 уп.); 

- комбінезон захисний біозахисту 

одноразовий (5 шт.); 

- комбінезон захисний біозахисту 

багаторазовий (5 шт.);  

- протиаерозольний респіратор одноразовий 

(5 шт.);  

- протиаерозольний респіратор 

багаторазовий (5 шт.);  

- окуляри захисні (5 шт.);  

- рукавички з довгим манжетом (20 пар.);  

- механічний оприскувач з бензиновим 



двигуном (2 шт.);  

- ручні оприскувачі    (2 шт.);  

- акумуляторні оприскувачі        (2 шт.);  

- засоби для дезінфекції приміщень, 

техніки, доріг, тротуарів, інших поверхонь 

(600 л.);  

- комбінезони захисні одноразові (300шт.);  

- респіратори (150 шт.);  

- окуляри захисні (150 шт.);  

- рукавички медичні (1000 шт.);  

- комбінезони захисні багаторазові (30шт.);  

- маски медичні (1000 шт.)  

інші засоби захисту та дезінфекції. 

   

Очікуваними результатами Програми є оперативне запобігання і 

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської 

ради, забезпечення зниження матеріальних збитків та зменшення кількості 

можливих втрат населення. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми покладається на головного спеціаліста з 

питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської ради. 

Фінансування Програми покладається на відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради.  

Контроль за ходом виконання Програми покладається на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. і 

Безушко Л.С. та постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Хоменко О.В.) і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

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

 

 

 

Головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Р.О. Педяш 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Програми  

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської програми) 
Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 2020 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми 

 
Пирятинська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови  

від 08.04.2020 № 71 

3. Розробник програми 

 

головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи виконкому 

міської ради 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

в частині виконання заходів головний 

спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської 

ради. В частині фінансування заходів відділ 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради. 

 

6. Учасник програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради 

7. Термін реалізації програми 

 

2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

бюджет міської об’єднаної територіальної 

громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

 

660,0 тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 660,0  тис. грн 

 Коштів інших джерел  

   

 

Додаток 2 

 до Програми  

Ресурсне забезпечення Програми створення місцевого матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій на території Пирятинської 

міської ради на 2020 рік 

                                                                                                                                               тис. грн. 

 Етапи виконання програми 

 

Усього витрат на виконання 

програми 

2020 рік  

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

660,0 660,0 

Кошти міської ОТГ 660,0 660,0 

кошти не бюджетних джерел - - 

 

 



Додаток 3 

 до Програми  

 
Напрями діяльності та заходи Програми створення місцевого матеріального резерву 

для запобігання та ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій на території 
Пирятинської міської ради на 2020 рік 

 
№ 

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2020 рік 

 

1. Створення та 

накопичення 

місцевого 

матеріального

 резерву для 

запобігання та 

ліквідації 

наслідків  

надзвичайних 

ситуацій на 

території  

Пирятинської 

міської ради  

Закупівля матеріалів 

для запобігання і 
ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

(згідно номенклатури, 

затвердженої рішенням 

виконавчого комітету 

від 08.04.2020 № 101 

„Про місцевий 

матеріальний резерв 

для запобігання та 

ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій 

на території  

Пирятинської міської 

ради “, а саме:  

- бензин марки А-92 

(1800 л.);  

- дизельне паливо 

(2700 л.);  

- ковдра армійська  

(10 шт.);  

- білизна постільна 

(10 компл.);  

- матрац ватяний (10 

шт.);  

- подушка (10 шт.);  

- ліжко розкладне   

(10 шт.);  

- стіл розкладний (2 

компл.);  

- лом звичайний (2 

шт.);  

- сокира столярна (2 

шт.);  

- гучномовець  (4 

шт.);  

- бинт 5 м х 10 см 

нестерильний (10 уп.); 

- бинт 7 м х 14 см 

нестерильний (10 уп.); 

- комбінезон 

захисний біозахисту 

одноразовий (5 шт.); 

- комбінезон 

захисний біозахисту 

багаторазовий (5 шт.);  

 

2020 рік в частині 

фінансуван

ня заходів 

відділ 

бухгалтерсь

кого обліку 

та звітності  

виконкому 

міської 

ради,  

в частині 

виконання 

заходів 

головний 

спеціаліст з 

питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізацій

ної роботи 

виконкому 

міської 

ради  

 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

660,0 оперативне 

запобігання і 

ліквідація 

наслідків 

надзвичайни

х ситуацій на 

території 

Пирятинсько

ї міської 

ради, 

забезпечення 

зниження 

матеріальних 

збитків та 

зменшення 

кількості 

можливих 

втрат 

населення 



- протиаерозольний 

респіратор одноразовий 

(5 шт.);  

- протиаерозольний 

респіратор 

багаторазовий (5 шт.);  

- окуляри захисні (5 

шт.);  

- рукавички з довгим 

манжетом (20 пар.);  

- механічний 

оприскувач з 

бензиновим двигуном 

(2 шт.);  

- ручні оприскувачі    

(2 шт.);  

- акумуляторні 

оприскувачі        (2 

шт.);  

- засоби для 

дезінфекції приміщень, 

техніки, доріг, 

тротуарів, інших 

поверхонь (600 л.);  

- комбінезони 

захисні одноразові 

(300шт.);  

- респіратори (150 

шт.);  

- окуляри захисні 

(150 шт.);  

- рукавички медичні 

(1000 шт.);  

- комбінезони 

захисні багаторазові 

(30шт.);  

- маски медичні 

(1000 шт.)  

інші засоби захисту та 

дезінфекції. 

 Разом     660,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 до Програми  

 
Календарний план 

 
Код відомчої класифікації ___________02___________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету _____0210180, 0219800_____ 

Код КЕКВ ______2210, 2620, 2240_______ 

 

 
№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальни

й за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2020 рік 

В тому числі по місяцях, грн. 

В
сь

о
го

, 

гр
н

. 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

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. Оперативне 

запобігання і 

ліквідація 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

Пирятинської 

міської ради 

Рішення 

68-ої сесії 

Пирятинсь

кої міської  

ради 

сьомого 

скликання 

від  

09 квітня 

2020 року 

№ 192 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради, 

головний 

спеціаліст 

з питань 

цивільного 

захисту та 

мобілізаційної 

роботи 

виконкому 

міської ради 

660000,0 660000,0 0
 

0
 

5
0
0
0

0
,0

 

6
1
0
0

0
0

 /
 0

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Р.О. Педяш 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
09 квітня 2020 року 


