
ПОГОДЖЕНО:                                   
Заступник голови              
облдержадміністрації                            
                        В.О.ЮРЧЕНКО

“____“     _____________    201__ року

1. Виконання завдань і заходів Програми

Заплано-
вано у 
поточ-
ному 
році

Затвер-
джено 
відпо-

відними 
бюдже-

тами

Фактич-
но 

профінан-
совано

Фактич-
но осво-

єно

Загальний обсяг, 
у т.ч. 0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч. 0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0.00 0.00 0.00 0.00

(назва регіональної цільової програми)

Заходи Програми Механізм реалізації завдань 
та заходів програми

12/31/2016

2. Визначення номенклатури, 
обсягів та норм накопичення 
матеріальних резервів регіонально, 
місцевого та об’єктового рівнів.

12/31/2016

за  січень - грудень 2016 року

Управління цивільного захисту  облдержадміністрації

Джерела 
фінансування

(замовник регіональної програми)

Термін 
виконання 

заходу
Відповідальні за виконання

Завдання 
Програми

Управління цивільного 
захисту  

облдержадміністрації

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

Обсяг фінансування заходів Програми, 
тис. грн.

1.Визначення максимально 
гіпотетичної (прогнозованої) 
надзвичайної ситуації, характерної 
для конкретної території, об’єкта, а 
також передбаченого обсягу робіт з 
ліквідації її наслідків.

Виконавець

Управління цивільного 
захисту 

Управлінняцивільного 
захисту 

облдержадміністрації, 
місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

ЗВІТ
про хід виконання 

Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру та 
їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року



Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

415.00 415.00 413.82 413.82

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 415.00 415.00 413.82 413.82

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

12/31/2016

12/31/2016
Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації

12/31/2016

7. Створення місцевого 
матерального резерву.

Охорона складів матеріального резерву

Управлінняцивільного 
захисту 

облдержадміністрації, 
місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 
голови, голови 

Управління цивільного 
захисту  

облдержадміністрації

Управління цивільного 
захисту  

облдержадміністрації, 
місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 
голови, голови 

райдержадміністрацій та 
керівники підприємств

5. Створення умов щодо зберігання 
матеріальних цінностей.

4. Визначення місць розміщення 
регіонального, місцевого та 
об’єктового матеріальних резервів, 
з урахуванням їх оперативної 
доставки до можливих зон 
надзвичайних ситуацій.

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації, 
місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 
голови, голови 

райдержадміністрацій та 
керівники підприємств

12/31/20166. Створення об’єктового 
матеріального запасу.

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

12/31/2016

3. Погодження з МНС України і 
затвердження головою Державної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
номенклатури й обсягів резервів 
регіонального рівня.

захисту 
облдержадміністрації, 

місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 
голови, голови 

райдержадміністрацій та 
керівники підприємств

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації



Загальний обсяг, 
у т.ч.

5500.00 4770.00 4715.80 4715.80

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 5500.00 4770.00 4715.80 4715.80

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

35.00 35.00 25.80 25.80

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 35.00 35.00 25.80 25.80

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0.00 0.00 0.00 0.00

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч.

3900.00 3133.92 2806.57 2806.57

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 3900.00 3133.92 2806.57 2806.57

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний обсяг, 
у т.ч. 9850.00 8353.92 7961.99 7961.99

Державний бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00

Обласний бюджет 9850.00 8353.92 7961.99 7961.99

Інші джерела ** 0.00 0.00 0.00 0.00

12/31/2016

9.Виконання робіт, пов’язаних із 
накопиченням матеріальних 
цінностей, що залучаються до 
резервів, підготовка відповідних 
річних графіків накопичення 
резервів.

Розванта-жувальні роботи, витрати на 
доставку, на вимірювальну техніку 

(ваги, штанген-циркуль  тощо).

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації

Закупівля мотопомп, респіраторів, 
електростанцій, універсального 

контрольного приладу, надувних 
човнів, гідравлічних станцій, 

повітряних балонів, євроруберойда

12/31/2016

8. Створення регіонального 
матеріального резерву 
Дніпропетровської області.

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації

Всього за Програмою:

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

Поповнення запасів бензину, 
дизпалива, мастила, шиферу, скла, 

арматури та інш.

Управління цивільного 
захисту 

облдержадміністрації

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

12/31/2016

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації

Управління цивільного 
захисту  

облдержадміністрації, 
місцеві управління 
(відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення, міські 
голови, голови 

райдержадміністрацій та 
керівники підприємств

10. Залучення для вищевказаних 
заходів резерву наступного вищого 
рівня у разі недостатньої наявності 
матеріального резерву відповідного 
(регіонального, місцевого та 
об’єктового рівня.

12/31/2016



2.  Показники оцінки ефективності виконання Програми за  2016 рік

Затверджено 
програмою або 
календарним 

планом

Фактично 
виконано

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Охорона складів матеріального 
резерву міс. 12 12

Придбання будівельних матеріалів на 
відновлення покрівлі та частини стіни 
складу, пошкоджених буревієм у 2016 році

тис.грн 15 15

Придбання дров та вугілля на 
опалення приміщення для обігріву 
співробітників складу у зимовий 
період

куб. м/тонн 5/5 5/5,2

– – – –
–

Резервуари під технічну воду шт 2 2

Підвісний двигун 140 к.с. шт 1 1

Мультитестер шт 1 1

Радіостанції шт 12 12

5. Створення умов щодо зберігання матеріальних 
цінностей.

Забезпечення надійної охорони, 
збереження регіонального матеріального 
резерву, підтримання матеріально-
технічних засобів в постійній готовності 

 до використання.  

3. Погодження з МНС України і затвердження головою 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій номенклатури й 
обсягів резервів регіонального рівня.
4. Визначення місць розміщення регіонального, 
місцевого та об’єктового матеріальних резервів, з 
урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон 
надзвичайних ситуацій.

6. Створення об’єктового матеріального запасу.
7. Створення місцевого матеріального резерву.

1.Визначення максимально гіпотетичної (прогнозованої) 
надзвичайної ситуації, характерної для конкретної 
території, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з 
ліквідації її наслідків.

2. Визначення номенклатури, обсягів та норм 
накопичення матеріальних резервів регіонально, 
місцевого та об’єктового рівнів.

Кількісні хпоказники виконання Програми

Завдання Програми
Найменування показника Одиниця 

виміру

Значення показника

Заходи Програми Якісні показники виконання Програми



Гідравлічний набір для кріплення 
Холматро шт 1 1

Намет надувний в комплекті шт 1 1

Надпотужні світлодіодні ліхтарі шт 20 20
Насос для відкачування небезпечних 
речовин шт 1 1

Компресор бензиновий шт 1 1

Бензопили шт 22 22
Набір гідравлічного інструменту для 
виконання аварійно-рятувальних шт 1 1

Дрон (квадрокоптер) у комплекті з 
планшетом та аксесуарами шт 2 2

Світлові вежі шт 2 2

Мобільний повітряний обігрівач шт 1 1

Придбання складського обладнання 
(візок гідравлічний, драбина, 
стрем'янка)

шт 5 5

Матеріали для обладнання складу шт 3 3

Транспортні та розвантажувальні 
роботи та інвентар ― протягом року -

– – – –

Бензин А-92 л 55,700 55,700

Шифер 8-хвильовий листів 1,470 1,470

Скло кв.м 674 674

Протигази шт 400 400

Рукавиці захисні до костюмів СПЛЕШ шт 17 17

Чоботи захисні до костюмів СПЛЕШ шт 17 17

Пиломатеріали куб.м 44 44

Респіратори шт 40000 40000

_________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

Начальник управління

10. Залучення для вищевказаних заходів резерву наступного 
вищого рівня у разі недостатньої наявності матеріального резерву 
відповідного (регіонального, місцевого та об’єктового рівня.

Забезпечення можливості реального 
та ефективного функціонування 
Єдиної державної системи 
запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного 
та природного характеру з 
найменшими фінансовими втратами. 

4,700

С.С.КОВАЛЕНКО

Мастило для транспортних засобів л 4,700

8. Створення регіонального матеріального резерву 
Дніпропетровської області.

9.Виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних 
цінностей, що залучаються до резервів, підготовка відповідних 
річних графіків накопичення резервів.

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.

Підвищення ефективності захисту 
населення, запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, 
забезпечення можливості реального та 
ефективного функціонування Єдиної 
державної системи запобігання та 
реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру з 
найменшими фінансовими втратами. 
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