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Звіт
про виконання Програми створення регіонального матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
(із змінами)

Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської 
облдержадміністрації;
Мета Програми: формування запасів матеріальних цінностей у регіональному 
матеріальному резерві для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій.

На виконання заходів Програми створення регіонального матеріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 
обласному бюджеті упродовж 2016 -  2020 років було передбачено 8275,252 тис. 
грн. із яких на придбання матеріальних цінностей використано 8235,565 тис. 
грн., згідно з додатком.

Придбання матеріальних цінностей здійснювалося з дотриманням вимог 
чинного законодавства України з питань державних закупівель.

Звіти про виконання Програми, що фінансується з обласного бюджету 
надавався Рівненській обласній раді щокварталу, згідно з встановленою 
формою.

За період дії Програми до регіонального матеріального резерву 
придбано засоби радіаційного, хімічного біологічного захисту та спеціальний 
одяг, засоби автономного електропостачання, пально-мастильні матеріали, 
речове майно, засоби для забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт.

Станом на 01.12.2020 у регіональному матеріальному резерві накопичені 
матеріальні цінності на суму 4329,08 тис. грн., в тому числі засоби 
радіаційного, хімічного біологічного захисту та спеціальний одяг -  850,27 тис. 
грн., засоби енергопостачання -  312,83 тис. грн., пально-мастильні матеріали -  
1083,45 тис. грн., речове майно -  764,13 тис. грн., засоби забезпечення 
аварійно-рятувальних робіт -  1318,4 тис. грн.

Разом з тим упродовж 2016 -  2020 років на попередження виникнення та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій з регіонального матеріального резерву було 
виділено матеріальних цінностей на суму 3906,49 тис. грн. (засоби
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радіаційного, хімічного, біологічного захисту та спеціальний одяг, пальне, 
засоби забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт).

Віктор СИМОНЮК



Додаток

Звіт
про виконання Програми створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій 
(із змінами)

Розпорядник коштів (виконавець Програми):
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської облдержадміністрації 

Мета Програми:
формування запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві для ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій

тисяч гривень

Джерело
фінансування

Обсяг фінансування 
в межах наявних фінансових 

ресурсів

у тому числі за роками Всього
2016 2017 2018 2019 2020

Обласний бюджет передбачений 938,518 1699,969 1909,265 1897,50 1830,00 8275,252
профінансований 938,518 1667,494 1905,157 1897,432 1826,964 8235,565

Начальник управління з питань НС та ЦЗН облдержадміністрації Віктор СИМОНЮК

Петро Степан юк 
26-55-41


