
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьома сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 4 листопада 2011 року № 301
м. Ужгород

Про Програму створення страхового
фонду документації Закарпатської
області на період 2011-2015 років

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації
Закарпатської області на період 2011-2015 років (далі – Програма).

2. Про хід виконання Програми створення страхового фонду документації
Закарпатської області на період 2011-2015 років інформувати обласну раду
щорічно у першому кварталі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну
комісію обласної ради з питань бюджету (Брензович В.І.).

Голова ради                                                                                              І. Балога
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
створення страхового фонду документації Закарпатської області

на період 2011 – 2015 років

Назва
Програми

Програма створення страхового фонду документації
Закарпатської області на період 2011 – 2015 років

Підстава
для

розроблення
Програми

Закон України «Про страховий фонд документації України»,
постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 року № 320 «Про затвердження Положення про порядок
формування, ведення та використання обласного
(регіонального) страхового фонду документації»

Розробник
Програми

Обласна державна адміністрація, управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,
Західний регіональний центр страхового фонду документації

Виконавці
Програми

Управління облдержадміністрації: капітального будівництва,
культури;
співвиконавець – Західний регіональний центр страхового
фонду документації, постачальники документації (за згодою);
координатор виконання заходів Програми – управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації

Мета і
основні

завдання
Програми

Метою Програми є створення обласного страхового фонду
документації для забезпечення облдержадміністрації,
юридичних і фізичних осіб-постачальників документації
матеріалами обласного страхового фонду документації для
проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних
та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, для збереження культурної спадщини
на випадок втрати або псування оригіналу документа.
Основними завданнями Програми є:
створення страхового фонду документації на продукцію
господарського призначення, яка має важливе значення для
сталого функціонування економіки області;
створення страхового фонду документації на об’єкти
будівництва та об’єкти життєзабезпечення населення для
проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
створення страхового фонду документації на рухомі та
нерухомі пам’ятки історично-культурної спадщини для їх
відтворення та документації на них у разі втрати або
пошкодження оригіналів, а також проведення відбудовчих
робіт на цих об’єктах, зруйнованих або пошкоджених
внаслідок надзвичайних ситуацій
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Основні
заходи

Програми

Замовником виконання заходів Програми за рахунок
обласного бюджету є користувачі обласного страхового
фонду документації.
Підприємства, установи та організації: розробляють переліки
продукції та об’єктів, документація на які підлягає
закладанню до обласного страхового фонду документації;
визначають достатній комплект документації на продукцію,
об’єкт, пам’ятку історико-культурної спадщини для
закладання його до обласного страхового фонду документації
і несуть відповідальність за його повноту; щороку
розробляють плани постачання документації та подають на
погодження Західному регіональному центру страхового
фонду документації; надають документацію для виготовлення
обласного страхового фонду документації в обсягах і в
терміни, визначені Програмою; забезпечують відповідність
наданих документів фактичному стану продукції, об’єкту.
Західний регіональний центр страхового фонду документації
забезпечує: погодження поданих підприємствами, установами
та організаціями планів постачання документації та надання
його для затвердження до облдержадміністрації; виготовлення
документів страхового фонду документації; ведення
страхового фонду документації; забезпечення користувачів
документами страхового фонду документації за їх заявками

Строки
реалізації
Програми

2011 – 2015 роки

Фінансове
забезпечення

Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного
бюджету, власних коштів підприємств, установ та організацій,
інших, не заборонених законодавством джерел

Кінцеві
результати
реалізації
Програми,

що
очікуються

Реалізація Програми дозволить, у разі необхідності,
забезпечити органи влади та спеціалізовані служби
документами, необхідними для проведення відбудовчих робіт,
а також у найкоротші терміни провести будівельні й аварійно-
відновлювальні роботи на об’єктах, які мають важливе
значення для економіки області, об’єктах систем
життєзабезпечення населення, на потенційно-небезпечних
об’єктах, на об’єктах історико-культурної спадщини

Керування
Програмою і
контроль за

її реалізацією

Керування Програмою і контроль за її реалізацією покладено
на координаційну раду з питань формування, ведення та
використання обласного страхового фонду документації.
У разі потреби, внесення відповідних змін до Програми
покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО
Лист Державного департаменту
страхового фонду документації
від 27.05.11 № 01/39-775/04

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 4 листопада 2011 року № 301

ПРОГРАМА
створення страхового фонду документації Закарпатської області

на період 2011 – 2015 років

1. Загальні положення
Програму створення страхового фонду документації Закарпатської

області на період 2011 – 2015 років (далі – Програма створення СФД)
розроблено відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації
України», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року
№ 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та
використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»
із змінами.

Обласний страховий фонд документації – це банк документів страхового
фонду документації, який створюється обласною державною адміністрацією і є
складовою частиною страхового фонду документації України.

До складу обласного страхового фонду документації входять документи
страхового фонду на продукцію, об’єкти будівництва, об’єкти систем
життєзабезпечення населення, потенційно-небезпечні об’єкти, об’єкти
культурно-історичної спадщини, розташовані на території області.

До складу обласного страхового фонду документації не входять
документи страхового фонду на продукцію, об’єкти будівництва, об’єкти
систем життєзабезпечення населення, потенційно-небезпечні об’єкти, об’єкти
культурно-історичної спадщини, розташовані на території області, та на які
здійснюється закладання до страхового фонду документації відповідними
галузевими програмами центральними органами виконавчої влади.

Роботи щодо створення обласного страхового фонду документації
здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну
таємницю і технічний захист інформації.

2. Мета Програми
Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації

для забезпечення облдержадміністрації, юридичних і фізичних осіб-
постачальників документації документами обласного страхового фонду
документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних
та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, для збереження культурної спадщини на  випадок втрати або
псування оригіналу документа.

3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
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створення страхового фонду документації на продукцію господарського

призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки
області;

створення страхового фонду документації на об’єкти будівництва та
об’єкти життєзабезпечення населення для проведення відбудовчих робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

створення страхового фонду документації на рухомі та нерухомі
пам’ятки історично-культурної спадщини для їх відтворення та документації на
них у разі втрати або пошкодження оригіналів, а також проведення відбудовчих
робіт на цих об’єктах у разі їх руйнування або пошкодження внаслідок
надзвичайних ситуацій.

4. Хід виконання Програми
Замовником виконання заходів Програми за рахунок обласного бюджету

є користувачі обласного страхового фонду документації.
Керування Програмою і контроль за її реалізацією покладено на

координаційну раду з питань формування, ведення та використання обласного
страхового фонду документації. Внесення, у разі потреби, відповідних змін до
Програми покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації.

Виконавцями Програми є управління облдержадміністрації:
капітального будівництва; культури. Координатор виконання заходів Програми
– управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації.

Співвиконавцем Програми є Західний регіональний центр страхового
фонду документації (далі – Західний регіональний центр СФД), який відповідно
до чинного законодавства забезпечує: погодження наданих підприємствами,
установами та організаціями планів постачання документації та надання його
для затвердження облдержадміністрації; виготовлення документів страхового
фонду документації; ведення страхового фонду документації; забезпечення
користувачів документами страхового фонду документації за їх заявками.

Підприємства, установи та організації відповідно до чинного
законодавства: розробляють переліки продукції та об’єктів, документація на які
підлягає закладанню до обласного страхового фонду документації; визначають
достатній комплект документації на продукцію, об’єкт, пам’ятку історико-
культурної спадщини для закладання його до обласного страхового фонду
документації і несуть відповідальність за його повноту; щороку розробляють
плани постачання документації та подають на погодження Західному
регіональному центру СФД для виготовлення документів обласного страхового
фонду документації; надають документацію для виготовлення обласного
страхового фонду документації в обсягах і в терміни, визначені Програмою;
забезпечують відповідність наданих документів фактичному стану продукції,
об’єкту.

Разом за Програмою на 2011 – 2015 роки передбачено здійснення
мікрофільмування та закладання на довгострокове зберігання 69855 аркушів
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документації формату А4, у тому числі за роками:

2011 рік – 120 арк. ф. А4;
2012 рік – 16650 арк. ф. А4;
2013 рік – 17585 арк. ф. А4;
2014 рік – 17250 арк. ф. А4;
2015 рік – 18250 арк. ф. А4.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок

наступних джерел фінансування:
кошти місцевих бюджетів;
власні кошти підприємств, установ та організацій.
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється у межах

видатків, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.
Щороку після розгляду ходу реалізації Програми у відповідному році на

сесії обласної ради може здійснюватися коригування Програми.
Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів

Програми: 552,608 тис. гривень, у тому числі:
власні кошти підприємств – 522,908 тис. гривень;
з обласного бюджету – 29,7 тис. гривень, з яких:
на 2012 рік – 3,2 тис. гривень,
на 2013 рік – 8,0 тис. гривень,
на 2014 рік – 8,0 тис. гривень,
на 2015 рік – 10,5 тис. гривень.
Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти систем

життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, потенційно-небезпечні
об’єкти, об’єкти будівництва та пам’ятки історико-культурної спадщини
Закарпатської області на 2011 – 2015 роки наведено у додатку.

6. Очікувані результати
Реалізація Програми дозволить, у разі необхідності, забезпечити органи

влади та спеціалізовані служби документами, необхідними для проведення
відбудовчих робіт, а також у найкоротші терміни провести будівельні і
аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які мають важливе значення для
економіки області, об’єктах систем життєзабезпечення населення, на
потенційно-небезпечних об’єктах, на об’єктах історико-культурної спадщини.
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Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
зі створення страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, потенційно-

небезпечні об’єкти, об’єкти будівництва та пам’ятки історико-культурної спадщини Закарпатської області
на 2011 – 2015 роки

№
з/п

Назва
підприємства,

установи,
організації, адреса

Назва
об’єкту

будівництва,
розділу

колекції,
фонду

зберігання
(охоронний

номер, номер
у комплексі)

Назва ком-
плектів до-
кументації
на об’єкт
будівниц-

тва, номери
фонду,

інвентарні
номери
одиниць

зберігання

Вид
докумен-

тації
за держав-

ним
стандар-

том
України
ДСТУ
33.104

Обсяг
докумен

-тації,
аркушів
формату

А4

Термін
поста-
чання
доку-

ментації
до

підпри-
ємства
СФД,
(рік)

Постачаль-
ник

документа-
ції,

адреса

Загаль-
на

(орієн-
товна)

вартість
робіт,
(тис.
грн)

Джерела
фінансу-

вання

Назва
підприємства

страхового
фонду

документації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Пам’ятки містобудування і архітектури

1. Управління
культури

облдержадміністра-
ції та управління

регіонального
розвитку,

містобудування та
архітектури обл-

держадміністрації –
координатор, 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна, 4

Хрестоводви-
женський

кафедральний
собор,

м. Ужгород,
вул. Капі-
тульна, 11

Доку-
ментація

на
реставрацію

Доку-
ментація

на
реставра-

цію

500 2013 Науково-
дослідний
інститут

Укрзахід-
проект-

реставрація,
м. Львів

4,0 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації



2
Продовження додатка до Програми

2. Управління
культури

облдержадміністра-
ції  та управління

регіонального
розвитку,

містобудування та
архітектури обл-

держадміністрації –
координатор 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна, 4

Шелестівська
Михайлівська

церква,
м. Ужгород,

вул.
Капітульна,

33а

Доку-
ментація

на
реставрацію

Доку-
ментація

на
реставра-

цію

250 2012 Науково-
дослідний
інститут

Укрзахід-
проект-

реставрація,
м. Львів

2,0 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

3. Управління
культури

облдержадміністра-
ції та управління

регіонального
розвитку,

містобудування та
архітектури обл-

держадміністрації –
кординатор 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна, 4

Римо-
католицький

костел
м. Берегово,

вул.
Ш. Петефі, 30

Доку-
ментація

на
реставрацію

Доку-
ментація

на
реставра-

цію

500 2013 Науково-
дослідний
інститут

Укрзахід-
проект-

реставрація,
м. Львів

4,0 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

4. Управління
культури

облдержадміністра-
ції та управління

регіонального
розвитку,

містобудування та
архітектури обл-

Каплиця
св. Мартина,
м. Мукачево,
вул. Миру, 51

Доку-
ментація

на
реставрацію

Доку-
ментація

на
реставра-

цію

150 2012 Науково-
дослідний
інститут

Укрзахід-
проект-

реставрація,
м. Львів

1,2 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації
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держадміністрації –
кординатор 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна, 4

2. Пам’ятки історії і культури
1. Управління

культури обл-
держадміністрації,
88008, м. Ужгород,

пл. Народна, 4

Нові
надходження

експонатів
Закарпатсь-

кого
обласного

краєзнавчого
музею

Обліково-
фондова

документа-
ція

Обліково-
фондова
докумен-

тація

2000 2015 Закарпат-
ський

обласний
краєзнавчий

музей
м. Ужгород,
вул. Капі-
тульна, 33

10,5 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

3. Об’єкти промисловості

1. Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю „ПІЛЛЕТ”,

89130, Воловецький
район, с. Нижні

Ворота,
вул. Центральна, 4

Виробництво
паливних

гранул
(пелет)

Робочий
проект

Проектна
докумен-

тація
будівни-

цтва

120 2011 Товариство з
обмеженою
відповідаль-

ністю
„ПІЛЛЕТ”,

89130,
Воловець-
кий район,
с. Нижні

Ворота, вул.
Центральна,4

0,894 Власні
кошти
підпри-
ємства

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

2. Воловецьке колек-
тивне підприємство

„Агрошляхбуд”,
89132, Воловецький

Щебеневий
завод

(Присліпське
родовище

Робочий
проект

Проектна
докумен-

тація
будівни-

150 2013 Воловецьке
колективне
підприємст-

во „Агро-

0,814 Власні
кошти
підпри-
ємства

Західний
регіональний

центр
страхового
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район, с. Верхні
Ворота, вул.

Верховинська, 559

пісковиків) цтва шляхбуд”,
89132,

Воловецький
район

с. Верхні
Ворота, вул.
Верховин-
ська, 559

фонду
документації

4. Системи електропостачання
1. Публічне акціонерне

товариство „Закар-
паттяобленерго”,

89412, м. Ужгород-
Оноківці,

вул. Головна, 57

ПЛ 110 кВ
Воловець-
Майдан-
Міжгір’я-
Теребле-

Ріцька ГЕС

Робочий
проект

Проектна
доку-

ментація
будівни-

цтва

185 2013 Публічне
акціонерне
товариство

„Закарпаття-
обленерго”,

89412,
м. Ужгород-

Оноківці,
вул.

Головна, 57

1,2 Власні
кошти
підпри-
ємства

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

5. Будівництво
1. Управління

капітального
будівництва

облдержадміністра-
ції, 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна, 4

Об’єкти
будівництва
за поданням
управління

капітального
будівництва

облдержадмі-
ністрації

Робочі
проекти

Проектна
докумен-

тація
будівни-

цтва

1000 2014 Управління
капітального
будівництва

облдерж-
адміністра-
ції, 88008,

м. Ужгород,
пл. Народна,

4

8,0 Кошти
обласного
бюджету

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

2. Об’єкти
завершеного

Проектна
документація

Робочі
проекти

Проектна
докумен-

60000 2012 –
2015

Власники
об’єктів

480,0 Власні
кошти

Західний
регіональний
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будівництва
(реконструкції)

будівництва тація
будівни-

цтва

підпри-
ємств

центр
страхового

фонду
документації

6. Потенційно-небезпечні об’єкти
1. Потенційно-

небезпечні об’єкти,
згідно з переліком

потенційно-
небезпечних об’єктів

Закарпатської
області (за поданням

управління МНС
України в

Закарпатській
області)

Проектна
докумен-

тація
будівництва

Робочі
проекти

Проектна
доку-

ментація
будівни-

цтва

5000 2012 –
2015

Власники
об’єктів

40,0 Власні
кошти
підпри-
ємств

Західний
регіональний

центр
страхового

фонду
документації

Заступник голови ради А. Сербайло
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