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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до звіту про хід виконання у січні-грудні 2016 року “Програми створення і 

використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 

Дніпропетровській області до 2022 року” (далі Програма), затвердженої 

рішенням обласної ради від 24.04.2003р. № 137-8/XXIV (зі змінами). 
Програма створена з метою забезпечення виконання Закону України “Про 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”, постанови КМУ від 30.09. 2015 № 775 “Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”. 
Заходи Програми спрямовані на створення регіонального матеріального 

резерву Дніпропетровської області, створення умов щодо зберігання матеріальних 

цінностей та підтримку матеріально-технічних засобів в постійній готовності до 

використання, поновлення резервів, використаних під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 
Обласним бюджетом затверджено виділення коштів на фінансування 

заходів Програми на 2016 рік у сумі 8353,9 тис. грн., профінансовано 7961,99 тис. 

грн. 
Кошти у сумі 7961,99 тис. грн. використані за заходами програми 

наступним чином: 
п. 5 Створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей: 
виділено на рік 415,00 тис. грн., використано 413,82 тис. грн.,  
з них 383,02 тис. грн. на послуги з охорони та патрулювання складів 

регіонального матеріального резерву протягом поточного року;  
14,8 тис. грн. на закупівлю дров та вугілля (у вересні придбано 5куб.м дров 

на суму 2,9 тис. грн. та  5,2 тони вугілля на суму 11,9 тис. грн.)  
16,00 тис. грн. на закупівлю будівельних матеріалів (шифер, цегла, 

руберойд, тощо), які були використані на відновлення покрівлі складу, яка 

постраждала в наслідок буревію, який стався у серпні 2016 року. 
п.8. “Створення регіонального матеріального резерву 

Дніпропетровської області”: 
виділено на рік 4770,00 тис. грн.,  
з них освоєно на суму 4715,8 тис. грн., в тому числі: 
195,00 тис. грн. на закупівлю 2 гнучких резервуарів, ємністю 20 та              

40 куб. м для гасіння пожеж в місцях з обмеженим водопостачанням; 
192,00 тис. грн. на закупівлю радіостанцій12шт; 
174,00тис.грн. на закупівлю надпотужних групових ліхтарів 20шт;  
169,00 тис. грн. – мультитестера 1шт;  
164,1 тис. грн. – світлових веж 2шт; 
75,8 тис. грн. – компресору 1шт; 



140,0 тис. грн. – бензопил 22шт; 
205,00 тис. грн. – намету з надувним каркасом 1шт; 
836,6 тис. грн – насосу для відкачування небезпечних речовин 1шт; 
574,99 тис. грн. – гідравлічного набору для кріплення Холматро 1шт; 
370,99 тис. грн. – мобільного повітряного обігрівача 1шт; 
1215,84 тис. грн. – набору гідравлічного інструменту для виконання 

аварійно-рятувальних робіт 1 к-т; 
296,0 тис. грн. – підвісного двигуна в комплекті з управлінням 1шт; 
106,5 тис. грн. – дрона (квадрокоптера) в комплекті  з планшетом та 

аксесуарами 2шт. 
п. 9. “Виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних 

цінностей, що залучаються до резервів, підготовка відповідних річних 

графіків накопичення резервів”: 
виділено на рік 35,00 тис. грн.; 
профінансовано 25,8 тис. грн., з них, для виконання складських робіт, на 

14,8 тис. грн. придбано візки гідравлічні 2шт, на  6,00 тис. грн. придбано                    
2 драбини, 1 стрем’янка, на 5 тис. грн. – матеріали для обладнання складу (брус, 

цвяхи, анкерні болти тощо). 
п.11. “Поповнення резервів, використаних під час ліквідації 

надзвичайної ситуації, поновлення резервів при скінченні терміну 

придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання 

та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою 

підтримки працездатності обладнання”: 
виділено на рік 3133,92 тис. грн. 
з них освоєно на суму 2806,57 тис. грн., в тому числі: 
49,2 тис. грн. придбано скло 4мм (674 кв. м); 
161,7 тис. грн. придбано шифер (1470 листів); 
76,8 тис. грн. – мастило дизельне (3700л); 
29,9 тис. грн. – мастило для карбюраторних двигунів (1000л); 
1131,72 тис. грн. – бензин А-92 (55700л); 
52,7 тис. грн. – рукавиці захисні до спеціальних костюмів СПЛЕШ 17шт; 
93,5 тис. грн. – чоботи захисні до спеціальних костюмів СПЛЕШ 17шт; 
89,99тис.грн. – пиломатеріали 44 куб. м.; 
941,00 тис. грн– протигази 400шт; 
180,0 тис. грн – респіратори 40 000шт. 
Станом на 01.01.2017 управлінням використано кошти у сумі                                         

7961,99 тис. грн., кредиторська заборгованість відсутня.  
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