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УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Грабник, 2, м. Рівне, 33023, тел. (036-2) 26-89-83, факс (036-2) 26-97-84 
__________________________ E-mail: office@rias.rv.gov.ua , Код ЄДРПОУ 14373130______________________
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На №____________від___________ Рівненська обласна рада

Про хід виконання рішення обласної 
ради від 11.03.16 № 116 "Про
Програму створення регіонального 
матеріального резерву для запобігання 
і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016 -  2020 роки"

На виконання заходів Програми створення регіонального 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій в обласному бюджеті на 2019 рік було передбачено 2000,00 тис. грн., 
використано на придбання матеріальних цінностей 1897,432 тис. грн.

Придбання матеріальних цінностей здійснено з дотриманням вимог 
чинного законодавства України з питань державних закупівель через систему 
публічних закупівель "Рго2оіто". За рахунок проведених, через систему 
публічних закупівель процедур, зекономлено 102,568 тис. грн.

На попередження виникнення та ліквідацію надзвичайних ситуацій 
упродовж 2019 року з регіонального матеріального резерву виділено 
матеріальні цінності на суму 2111,63 тис. грн. (засоби радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та спеціальний одяг, пальне, засоби забезпечення 
проведення аварійно-рятувальних робіт).

В цілому, станом на 01 січня 2020 року, до регіонального матеріального 
резерву закладено матеріальних цінностей на суму 4292,99 тис. грн. Зокрема, 
засоби радіаційного, хімічного біологічного захисту та спеціальний одяг -  
1124,10 тис. грн., засоби енергопостачання -  312,83 тис. грн., пально- 
мастильні матеріали -  823,57 тис. грн., речове майно -  932,15 тис. грн., засоби 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт -  1100,34 тис. грн.

Регіональний матеріальний резерв, на зазначену дату, сформований на
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Додаток до рішення обласної ради 
від 18.12.2014 року МІ 409

Звіт виконання Програми, що фінансується з обласного бюджету
за І-ІУ квартали 2019 року

1. Основні дані:
- Назва Програми: Програма створення регіонального матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки;
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 116 від 11.03.2016. зі змінами від 17.06.2016 №209, від 04.11.2016 №324, від 02.06.2017 №579, 
від 22.12.2017 №824, від 18.05.2018 №945, від 27.07.2018 №1007, від 14.06.2019 №1375.
- Заплановане фінансування на рік: 2000,00 тис. грн. (два мільйони грн. 00 коп.);
- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління з питань НС та ЦЗН ОДА;
- Мета Програми: формування регіонального матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу Плановане
фінансування,

грн.

Дата
проведен

ня

Назва, зміст заходу Фактично 
профінансовано 

тис. грн.

Касові видатки 
тис. грн.

Придбання матеріально 
технічних цінностей 2000000,00 I-IV кв. Придбання матеріально 

технічних цінностей 1897,432 1897,432

2. Виконання заходів і завдань Програми
3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами______________ __________________станом на 01.01.2020

№
з/п Витрачені кошти Одиниці

виміру Кількість Сума витрат 
тис. грн. Контрагент *

1 Рукав пожежний (20 м) штук 50 89,10 ТОВ "Науково-виробниче підприємство 
"ПІРЕНА””

2 Каски захисні штук 20 76,00 ТОВ "Тезаурус"
3 Костюм спеціальний захисний для 

пожежних
штук 20 139,99 ТОВ "Науково-виробниче підприємство 

"ПІРЕНА""
4 Бензин А-92 тис.літрів 1,33 36,043 Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Західенергопостач"
5 Пересувна компресорна станція штук 1 342,996 ПП "АТЕМЛЮФТ-ГТ"
6 Протитгази штук 12 36,00 ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
7 Фільтрувальні коробки штук 18 15,984 ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
8 Теплова електрогармата штук 2 3,33 ПП "Водолій-Ера"
9 Дихальні апарати штук 7 262,08 ТОВ "Технологія для життя"
10 Панорамна маска штук зо 99,00 ТОВ "Технологія для життя"



11 Намети пневмокаркасні комплект 4 786,90 ПП Суханова Н.М.
12 Спальні мішки штук 20 10,00 ПП Суханова Н.М.

Разом 1897,432

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів
№
з/п Результати, передбачені Програмою Досягнені Програмою результати

Опис Кількісні, якісні показники Опис Кількісні, якісні показники
1 Рукав пожежний (20 м) 50 штук Рукав пожежний (20 м) 50 штук
2 Каски захисні 20 штук Каски захисні 20 штук
3 Костюм спеціальний захисний для 20 штук Костюм спеціальний захисний для 20 штук

пожежних пожежних
4 Бензин А-92 1,33 тис. літрів Бензин А-92 1,33 тис. літрів
5 Пересувна компресорна станція 1 штука Пересувна компресорна станція 1 штука
6 Протитгази 20 штук Протитгази 12 штук
7 Фільтрувальні коробки 20 штук Фільтрувальні коробки 18 штук
8 Теплова електрогармата 1 штука Теплова електрогармата 1 штука
9 Дихальні апарати 7 штук Дихальні апарати 7 штук
10 Панорамна маска 30 штук Панорамна маска ЗО штук
11 Намети пневмокаркасні 4 комплекти Намети пневмокаркасні 4 комплекти
12 Спальні мішки 20 штук Спальні мішки _̂ 5г*»=гг'’‘ 20 штук

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення облдержадміністрації Віктор СИМОНЮК


