
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Назва програми: Програма формування страхового фонду документації 
Хмельницької області на 2022-2025 роки 

2. 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” 

3. Розробник програми: Державний архів Хмельницької області 

4. Учасники та відповідальні 
виконавці програми: 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, районні 
військові адміністрації (районні державні адміністра-
ції), органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації області, Південно-західний регіо-
нальний центр СФД 

5. Мета програми: Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, юридичних осіб – 
постачальників документації документами обласного 
страхового фонду документації для проведення буді-
вельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних ро-
біт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 
особливий період, збереження культурної спадщини на 
випадок втрати або псування оригіналу документа, а 
також для організації виробництва продукції госпо-
дарського призначення 

6. Термін реалізації 
програми: 

2022-2025 роки 

7. Етапи виконання 
програми: 

Програма виконується в один етап 

8. Перелік місцевих бюдже-
тів, які беруть участь у 
виконанні програми: 

Державний, обласний та місцеві бюджети 

9. Загальні обсяги 
фінансування: 

 

 
 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг
фінансування

(грн) 

За роками виконання 
(грн.) 

2022 2023 2024 2025
Державний бюджет 152135,0 43320,0 45215,0 22000,0 41600,0 
Обласний бюджет 248064,0 109984,0 21440,0 109984,0 6656,0
Місцеві бюджети 151180,4 43647,0 65133,4 5300,0 37100,0
Власні кошти під-
приємств, установ, 
організацій 

69917,0 20800,0 – 23895,0 25222,0 

УСЬОГО: 621296,4 217751,0 131788,4 161179,0 110578,0
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10. Очікувані кінцеві результати виконання програми: 
 

Найменування показників виконання 
програми 

Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Усього 

у тому числі за роками 

2022 2023 2024 2025 

Створення страхового фонду докумен-
тації на транспортні зв’язки та об’єкти 
комунального господарства 

Арк. 
А4 

8756 2510 1803 1821 2622 

Створення страхового фонду докумен-
тації на об’єкти соціальної сфери, 
закладів освіти, охорони здоров’я, 
культури, спортивні тощо 

Арк. 
А4 

5382 886 1256 3000 240 

Створення страхового фонду докумен-
тації на об’єкти (пам’ятки) культурної 
спадщини 

Арк. 
А4 

1104 90 374 90 550 

Створення страхового фонду докумен-
тації на закінчені будівництвом 
об’єкти 

Арк. 
А4 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за
фактом

Визна-
чається за 
фактом 

Створення страхового фонду докумен-
тації на потенційно небезпечні об’єкти
та документації мобілізаційного 
призначення * 

Арк. 
А4 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

Визна-
чається за 
фактом 

 
Усього 

Арк. 
А4 

15242 3486 3433 4911 3412 

 
11. Координація та контроль за 

виконанням програми: 
Координацію та контроль за виконанням заходів про-
грами здійснює обласна військова адміністрація (облас-
на державна адміністрація) спільно з Південно-захід-
ним регіональним центром СФД 

 
 
*Перелік потенційно небезпечних об’єктів щорічно затверджується на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 
Хмельницької області. 

 


