
 

Інформація про виконання  

Програми створення страхового фонду документації Чернівецької області на 2020 – 2022 роки 

у розрізі об’єктів будівництва та культурної спадщини  

за 2020 рік  

 
№ Назва установи,  об’єкту 

культурної спадщини 

(підпорядкованість) 

Обсяг  документації 

(аркуші формату А4) 

для створення 

страхового фонду 

Джерела 

фінансування 

Вартість робіт  

всього, 

гривень 

Інформація про 

проведену роботу та 

вжиті заходи з 

організації постачання 

документів до СФД Згідно 

Програми 

Фактичний  Згідно 

Програми 

Фактична  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Об’єкти будівництва (будівлі установ) 

1 Чернівецькій геріатричний 

пансіонат (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

41 41 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2050 2048,12 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 07.05.2020           

№ 02-20/868-20). 

2 Магальський дитячий 

психоневрологічний будинок-

інтернат (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

24 34* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1560 2375,96 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 02.07.2020           

№ 02-20/876-20). 

 

3 Обласна комунальна установа 

«Хотинський психоневрологічний 

будинок-інтернат» (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

43 67* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2150 3067,7 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 02.07.2020           

№ 02-20/875-20). 
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4 Обласна комунальна установа 

«Нижньо-Станівецький 

психоневрологічний будинок-

інтернат» (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

37 74* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1850 3025,18 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 31.07.2020           

№ 02-20/880-20). 

5 Чорторийський 
психоневрологічний будинок-
інтернат (Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації) 

28 33* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1820 1819,96 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 07.05.2020           

№ 02-20/867-20). 
6 Черешський психоневрологічний 

будинок-інтернат (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

67 78* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2345 2343,34 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 31.07.2020           

№ 02-20/881-20). 

7 Петричанський 

психоневрологічний будинок-

інтернат (Департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

34 87* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1700 2530,24 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 31.07.2020           

№ 02-20/879-20). 
8 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Чернівецький 
професійний ліцей сфери послуг» 
(Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації) 

22 33* Власні кошти 

установи 

(спеціальний фонд 

кошторису) 

1430 1429,73 Проведено закладання 

проектної (робочої) 

документації до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 22.10.2020           

№ 039-01/20). 

 Всього по об’єктах будівництва 296 447 - 14905 18640,23  
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Об’єкти культурної спадщини 

9 Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр 

№ 1; вул. Аксеніна Василя, 3,  м. 

Чернівці 

(Вілла; вул. Аксеніна Василя, 3) 

22 32* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1430 1878,77 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 22.09.2020           

№ 02-20/891-20). 
10 КП «Дирекція з обслуговування 

майна спільної власності 

територіальних громад»;  вул. 

Грушевського, 1, м. Чернівці 

(Палац юстиції; вул. 

Грушевського Михайла, 1;           

№ 1740) 

183 - Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

4026 - У зв’язку  із 

реорганізацією 

установи кошти на 

закладення документів 

до страхового фонду 

документації не 

виділялись. 

11 Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей; вул. 

Кобилянської Ольги, 28, м. 

Чернівці (Адміністративний 

будинок; вул. Кобилянської 

Ольги, 28; № 9/39-Чв) 

20 25* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

700 1111,49 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 18.08.2020           

№ 02-20/884-20). 

12 Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей;  вул. 

Кобилянської Ольги, 28, м. 

Чернівці (Будинок, в якому жила 

Кобилянська О.Ю. – українська 

письменниця; вул. Окуневської 

Софії, 5; № 240001-Н) 

13 15* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

455 666,89 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 18.08.2020           

№ 02-20/884-20). 

13 Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей; вул. 

Кобилянської Ольги, 28, м. 

Чернівці (Будинок, в якому жив і 

редагував газету «Буковина» 

Федькович Ю.А. – український 

письменник; площа Соборна, 10) 

6 9* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

210 400,14 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 18.08.2020           

№ 02-20/884-20). 
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14 Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей;  вул. 

Кобилянської Ольги, 28, м. 

Чернівці (Будинок школи, в якій 

навчався Емінеску М. – 

румунський поет; вул. Шкільна, 4) 

5 8* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

175 355,68 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 18.08.2020           

№ 02-20/884-20). 

15 Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей; вул. 

Кобилянської Ольги, 28, м. 

Чернівці (Садиба родини 

Кобилянських; пров. 

Кобилянської, 1, с. Димка, 

Глибоцький район) 

8 12* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

280 533,5 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт від 18.08.2020           

№ 02-20/884-20). 

16 Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека   ім. М. 

Івасюка; вул. Кобилянської Ольги, 

47,м. Чернівці (Будинок житловий; 

вул. Кобилянської Ольги, 47;              

№ 9/21-Чв) 

12 12 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

780 780 Закладено проектну 

(робочу) 

документацію до 

страхового фонду 

документації України 

(акт № 404714-001-04-

МФ).  

17 Комунальний заклад «Чернівецька 

спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 2»; вул. Гете  Йогана, 

1, м. Чернівці (Адміністративний 

будинок; вул. Гете Йогана,1; 

15/22-Чв) 

30 39* Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1950 1950 Комплект 

документації  

направлено  в 

Південно-західний 

регіональний центр 

страхового фонду 

документації в ІV 

кварталі 2020 року. 

 Всього по об’єктах культурної 

спадщини  

299 152 - 10006 7676,47  

 Разом по об’єктах будівництва 

та культурної спадщини 

595 599 - 24911 26316,7  

 

*Примітка: Після опрацювання документації збільшилась кількість аркушів на які сформований страховий фонд документації та 

відповідно затрати.  



Інформація про виконання у 2020 році 

Програми створення страхового фонду документації Чернівецької 

області на 2020 – 2022 роки 

 

Програма створення страхового фонду документації Чернівецької області 

на 2020-2022 роки затверджена рішенням XXXVI сесії обласної ради VII 

скликання від 04 лютого 2020 року № 3-36/20. 

Відповідно до Програми планувалось створити страховий фонд 

документації на 45 об’єктів, з них: 19 об’єктів будівництва (будівлі установ 

соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального 

господарства), і 26 об’єктів культурної спадщини.  

На 2020 рік заплановано створити страховий фонд документації на 17 

об’єктів, з них: 8 – будівництва (будівлі установ) установ соціальної сфери та 

освіти,  9 – культурної спадщини. 

Фактично у 2020 році проведена робота по 16 об’єктах, з яких 8 - 

будівництва та 8 – культурної спадщини. Зокрема, підготовлено пакети 

документів для виготовлення страхової документації, які направлено до 

Південно-західного регіонального центру страхового фонду документації,  

укладено договори на проведення робіт, проведено оплату відповідно до актів 

виконаних робіт та закладання проектної (робочої) документації до страхового 

фонду та отримано відповідні акти. 

 Робота по одному об’єкту культурної спадщини: (Палац юстиції; вул. 

Грушевського Михайла, 1; № 1740) КП «Дирекція з обслуговування майна 

спільної власності територіальних громад» не проводилась у зв’язку з 

реорганізацією установи. 

Орієнтовний обсяг документації обласного СФД на 2018-2021 роки 

складає 1648 аркушів формату А4, у тому числі 824 – об’єктів будівництва 

(будівель установ) та 824 культурної спадщини.  

На 2020 рік запланований обсяг документації складає 595 аркушів,  у 

тому числі 296 – об’єктів будівництва (будівель установ) та 299 культурної 

спадщини. 

Фактичний обсяг документації, направлений до Південно-західного 

регіонального центру страхового фонду документації у 2020 році склав 599 

аркушів, у тому числі по об’єктах будівництва – 447, культурної спадщини – 

152. Після опрацювання документації по об’єктах будівництва (будівлі установ) 

та культурної спадщини кількість аркушів, на які сформований страховий фонд 

збільшилась. 

Формування страхового фонду документації здійснювалось в межах 

видатків на утримання установ, а також за рахунок власних коштів установ 

(спеціальний фонд кошторису).  

Орієнтовна сума коштів, необхідна для створення обласного страхового 

фонду документації на 2020-2022 роки складає 67055 грн., в тому числі 33050 

гривень на об’єкти будівництва (будівлі установ) та 34005 гривень -  

культурної спадщини.  

Потреба в коштах на 2020 рік склала 24911 грн., у тому у тому числі на 
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об’єкти будівництва (будівлі установ) 14905 грн., культурної спадщини – 10006 

грн. 

Фактично за 2020 рік на формування страхового фонду документації  

використано 26316,7 гривень., у тому числі на об’єкти будівництва (будівлі 

установ) – 18640,23 гривень, культурної спадщини –7676,47 грн. 

Із загальної суми коштів, спрямованих на формування страхового фонду 

документації: 24886,97 гривень – кошти обласного бюджету в межах видатків 

на утримання установ, 1429,73 гривні – власні кошти (спеціальний фонд 

кошторису) установи (Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»). 

В результаті збільшення кількості аркушів після опрацювання 

документації по об’єктах будівництва (будівлі установ) та культурної 

спадщини, на які сформований страховий фонд збільшилась і вартість 

виконаних робіт. 

 

 
 


