
 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
06  січня 2023 року                                                                                      № 3 
 
Про використання цінностей місцевого 
матеріального резерву  

 

 
Керуючись пунктом 2 частини б статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно пункту 14  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», постанови Кабінету Міністрів України від 17 
грудня 2022 року «Питання організації та функціонування пунктів 
незламності», «Порядку створення та використання місцевого матеріального 
резерву Диканської громади на 2021-2024 роки», затвердженого рішенням 
тридцять восьмої позачергової сесії Диканської селищної ради від 08 грудня 
2022 року №7 , розпорядження секретаря селищної ради від 27 грудня 2022  
року №172-од «Про функціонування пунктів незламності на території 
Диканської селищної ради», з метою оперативного реагування та надання 
постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його 
життєдіяльності в умовах воєнного стану  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  

 
 1.2Виділити на пункти незламності  із місцевого матеріального резерву для 
забезпечення належного функціонування матеріальні цінності відповідно до 
відомості розподілу товарів по пунктах незламності Диканської територіальної 
громади на загальну вартість 51727,72 грн. (додається). 
 2. Відповідальним особам за забезпечення сталого функціонування пунктів 
незламності вести раціональне використання матеріальних цінностей, 
зазначених в додатку. 
 3.2Виділити з місцевого матеріального резерву для забезпечення 
належного функціонування пунктів незламності: 
 3.1.2Територіальному центру соціального обслуговування Диканської 
селищної ради на пункт незламності: 
 -  100 л. бензину А-95 загальною вартістю 4766,00 грн.; 
 - обігрівач електричний Vitals EH-35, 230В, 3кВт, 185кубм/год., 6,7 кг. 
вартістю 2199,99 грн. 
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 3.2.2Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради на 
пункт незламності «Заклад дошкільної освіти «Сонечко» Диканської селищної 
ради: 
 - 100 л. бензину А-95 загальною вартістю 5199,00 грн; 
 - обігрівач електричний Vitals EH-35, 230В, 3кВт, 185кубм/год., 6,7 кг. 
вартістю 2199,99 грн. 
 3.3. 2Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради 
на2пункт незламності «Дібрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Диканської селищної ради»: 
 - 100 л. бензину А-95 загальною вартістю 5199,00 грн; 
 - обігрівач електричний Vitals EH-35, 230В, 3кВт, 185кубм/год., 6,7 кг. 
вартістю 2199,99 грн. 
 3.4.2Виконавчому комітету Диканської селищної ради  на пункт 
незламності – 100 л. бензину А-95 загальною вартістю 5199,00 грн; 
 3.5. 11 ДПРЧ  1 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Полтавській області на пункт 
незламності – 100 л. бензину А-95 загальною вартістю 4939,20 грн. 
 4. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
підготувати  акти приймання-передачі. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  
справами (секретаря)  виконавчого комітету Диканської селищної ради. 

 
 
 
 
Секретар селищної голова                                                                Вячеслав ЛОЗА 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Проект рішення підготовлено відділом містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Диканської селищної ради 

 
 
Спеціаліст І категорії відділу 
містобудування, архітектури 
та житлово-комунального 
господарства селищної ради                                Борис БІЛОЦЕРКОВСЬКИЙ 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 

Начальник відділу з юридичних 
питань виконавчого комітету 
селищної ради                                                                        Дар’я БРИНДАК 
 


