
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
19.10. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
687 

 
Про затвердження Номенклатури та обсягів накопичення матеріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
Запорізької області 
 
 

Керуючись статтями 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, статтями 
2, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій», Методичними рекомендаціями щодо 
створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню 
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, схвалених на засіданні від 
30 червня 2020 протоколом № 2 тимчасовою Вченою радою Інституту 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту та з метою 
створення, накопичення, зберігання та використання регіонального та місцевих 
матеріальних резервів, здійснення контролю за їх наявністю на території 
Запорізької області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити Номенклатуру та обсяги накопичення матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Запорізької 
області (далі – Номенклатура) що додається. 

 
2. Голів райдержадміністрацій: 
розробити та затвердити Номенклатури та обсягів накопичення місцевих 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій; 

здійснити накопичення резервів згідно із затвердженими Номенклатурами; 
організувати роботу щодо створення об’єктових матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення 
невідкладних відновлювальних робіт в суб’єктах господарювання, у власності 
або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно 
небезпечний об’єкт (об’єкти), що дислокуються на відповідних територіях; 

надати один примірник затвердженої Номенклатури за район та відповідні 

 



2 
територіальні громади до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації до 26 листопада 2022 року; 

інформацію про стан накопичення матеріальних цінностей до місцевих 
резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій надавати 
щокварталу до 25 числа останнього місяця поточного кварталу Департаменту з 
питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації за 
формою «10/1 резерв», затвердженою наказом Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року № 578 «Про Табель термінових 
та строкових донесень з питань цивільного захисту». 

 
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам забезпечити: 
виконання завдань, зазначених у пункті 2 цього розпорядження; 
впровадження цільової програми накопичення місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 
відповідній території; 

надання одного примірника затвердженої Номенклатури за територіальну 
громаду до районних державних адміністрацій до 19 листопада 2022 року для 
узагальнення; 

інформацію про стан накопичення матеріальних цінностей до місцевих 
резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій надавати 
щокварталу до 20 числа останнього місяця поточного кварталу районним 
державним адміністраціям за формою «10/1 резерв», затвердженою наказом 
Державної  служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року 
№ 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного 
захисту», для узагальнення. 

 
4. Департамент з питань цивільного захисту населення обласної державної 

адміністрації забезпечити: 
накопичення матеріальних резервів відповідно до затвердженої 

Номенклатури; 
зберігання, облік та освіження матеріальних цінностей регіонального 

резерву; 
розробку, супроводження та реалізацію відповідної програми нарощування 

регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

 
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 18.04.2019 № 209 «Про затвердження 
Номенклатури регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами). 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Шустова В.В. 
 
 

Голова               Олександр СТАРУХ  


