
                                          

 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 
25 листопада  2021 року                        № 395  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

«Про схвалення проєкту рішення 

Слобожанської селищної ради «Про 

затвердження Програми створення та 

використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на 

території Слобожанської селищної ради 

на 2021-2023 роки» від 20 липня 2021 року 

 

Відповідно до  підпункту 1 пункту «а» статті 27, підпункту 2 пункту “б” 

частини 1 статті 38 пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775  “Про затвердження 

порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, виконавчий комітет Слобожанської 

селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та подати на затвердження сесії Слобожанської селищної 

ради проєкт рішення «Про внесення змін до Програми створення та 

використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 

2021-2023 роки, а саме: 

Внести зміни до розділу «Заходи, обсяги та джерела фінансування» 

Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Слобожанської селищної ради на 2021-2023 роки затвердженої рішенням XV 

сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 22 липня 2021 року         

№ 471- VIII, а саме: 

1) цифру «164,025 тис. грн.,» змінити на 188.05 тис. грн; 



 

2) цифру «67,19 тис. грн.,» змінити на 107,25 тис. грн; 

3) цифру «55,01 тис. грн.,» змінити на 62,8 тис. грн; 

4) цифру «41,825 тис. грн.,» змінити на 18,0 тис. грн; 

Викласти додаток «Заходи, обсяги та джерела фінансування Програми 

створення та використання  місцевого матеріального резерву для запобігання  і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської 

селищної ради на 2021-2023 роки» в новій редакції (додається). 

 2. Викласти Номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву 

Слобожанської селищної ради (Додаток 2) в новій редакції (додається). 

 3. Викласти річний графік накопичення матеріального резерву 

Слобожанської селищної ради (додаток 5) в новій редакції (додається).  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу 

ДУБНЮКА. 

 

 

Слобожанський селищний голова              Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


