
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження «Програми створення страхового 

Фонду документації міста на 

2011-2015 роки» 

Відповідно до Закону України "Про страховий фонд Д01.'YMeHT&~il 

України", постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N2 320 " Про 
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання 

обласного ( регіонального ) страхового фонду ДOKYMeHTaцii~' та на виконання 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 08 липня 
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міської ради від 12.06.2012 р. N2 256 «Про схвалення Програми створення 
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враховуючи рекомендаЦll KOMICll з питань соціально-економічного та 

культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації міста 
на 2011-2015 роки (далі- Програма), додається. 

2. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів підприємств 
зазначених у програмі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Голубовського ГЛ. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від ___ _ 
N!! _____ _ 



Схвалено 

рішенням виконавчого комітету 

Броварської міської ради 

від 12.06.2012 за.N2 256 

Затверджено 

рішенням Броварської міської ради 

від, ______________ __ 
х2 ______________ __ 

ПРОГРАМА 
створення страхового фонду документації 

м. Бровари на 2011-2015 роки 

м.Бровари 

2012 



ЗМІСТ 

1. Загальні положення 

2. Мета та основні завдання Програми 

3. Заходи щодо виконання Програми 

4. Фінансове забезпечення заходів Програми 

5. Очікувані результати виконання Програми 

6. Таблиця 1. Формування страхового фонду документації 
на об'єкти будівництва 

7. Таблиця 2. Видатки на створення страхового фонду 
документації міста 

8. Перелік скорочень, використаних при розробці Програми. 

2 



3 
1. Загальні положення 

Програма створення страхового фонду документації міста на 2011-2015 роки 
(далі -Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про страховий фонд 

документації України" (із наступними змінами), постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2002 .NB20 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення 
та використання обласного (регіонального) фонду документаціГ'. 

Міський страховий фонд' документації - банк документів страхового фонду 
документації, який створюється міською радою і є складовою частиною страхового 

фонду документації Київської обласної державної адміністрації. 

До складу міського страхового фонду документації входять документи 

страхового фонду на продукцію, об'єкти будівництва, які мають важливе значення для 

сталого функціонування економіки міста, об'єкти систем життєзабезпечення 

населення, транспортних зв'язків, на потенційно небезпечні об'єкти, на об'єкти 

культурної спадщини, розташовані на території міста. 

Роботи щодо створення міського страхового фонду документації здійснюються з 

додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний 

захист інформації. 

2. Мета та основні завдання Програми 

2.1. Метою Програми є створення міського страхового фонду документації для 
забезпечення органів місцевого самоврядування та юридичних осіб - постачальників 

документації документами міського 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, а також для 

організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського 

призначення. 

2.2. Основними завданнями Програми створення міського страхового фонду 
документації є: 

створення міського страхового фонду документації на продукцію 

господарського призначення, яка має вюкливе значення для сталого функціонування 

економіки міста, для організації виробництва продукції у разі втрати або неможливості 
отримання документації на неї; 

- створення міського страхового фонду документації на об'єкти будівництва для 
проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
відбудовчих робіт на об' єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних 
зв'язків у разі втрати або неможливості отримання документації на них; 

- створення міського страхового фонду документації на рухомі пам'ятки 
культурної спадщини для відтворення їх та документації на них у разі втрати 
оригіналів, а також для реставрації у разі пошкодження оригіналів; 
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- створення міського страхового фонду документацll на нерухомі пам'ятки 

культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (ремонт, реставрація) на 

об'єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах надзвичайного періоду та 
надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій. 

3. Заходи щодо виконання Програми 

3.1. Розробка Переліку підприємств, установ та організацій, докyr...rентація яких 
на продукцію, об'єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків, 

об'єкти будівництва, архітектурної та культурної спадщини підлягає закладанню до 
міського страхового фонду документації. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

та цивільного захисту населення міської ради 

3.2. Визначення достатнього комплекту документації на продукцію, об'єкт, ДЛЯ 
формування міського страхового фонду документації відповідно до його призначенrІ5:. 

Підприємства міста 

2011-2015 роки 

3.3. Надання документації, укладання угод з Північним регіональним центроІУ: 
страхового фонду документації для виготовлення документів міського CTpa;:OEO.'~ 

фонду документації за найменуванням, обсягами та в терміни, визначені Програмою. 

Підприємства міста 

2011-2015 роки 

3.4. Виготовлення документів страхового фонду документації, ведення 

страхового фонду документації; забезпечення користувачів, у межах своєї компетенції, 

документами страхового фонду документації за їх заявками. 

Північний регіональний центр 

страхового фонду документації 

Постійно 
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4. Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування Програми створення міського страхового фонду документаЦl1 

здійснюється щороку за рахунок коштів обласного, відповідних місцевих бюджетів, 

власних коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, 

згідно з таблицями 1, 2. 

5. Очікувані результати виконання Програми 

у разі виконання Програми буде забезпечено розвиток функціонування обласної 

підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру і, внаслідок цього, зменшення витрат на 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 
Реалізація Програми дозволить, у разі необхідності, своєчасно забезпечити 

органи влади та сили ліквідації наслідків аварій та катастроф документами обласного 

страхового фонду документації, необхідними для проведення відбудовчих робіт, а 

також у найкоротші терміни провести будівельні та відбудовчі роботи на 

підприємствах, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки 
міста, об'єктах систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, на 

потенційно небезпечних об'єктах, на об'єктах культурної спадщини, які розташовані 

на території міста. 

Міський голова І.В. Сапожко 



б 

Таблиця 1 

І. Формування страхового фонду документації м. Бровари на об'єкти будівництва 

N2 Назва об' єкта, Назва будови, Назва і ' Вид Обсяг Термін Постачальник Загальна Джерела 

підприємства, споруди, позначення доку- до- постачання документації ( орієнтовна) фінансу- Примі І 
зІ установи, інженерної Основн+их мента- кумента документації (назва органі- вартість вання тка 

п організації, адреса мережі комплектів ції. ції (арк. зації, підпри- (грн.) 

документації ф.А4) ємства) 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28.м.БроВари 

І. ТОВ "Броварський Будівлі, гп, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ ПДБ 50 2012 ТОВ 465 Кошти 

домобудівний інженерні мережі "Броварський підприємства 

комбінат домобудівний 
"Меркурій", комбінат" 

м. Бровари 

2. Броварський завод Виробничі цехи, ЗВ, ЗК, ЗЕ, ПДБ 60 2013 Броварський 558 Кошти 

пластмас, мережі ТПЧ завод підприємства 
м. Бровари пластмас 

3. Броварська філія по Системи зг ПДБ 1000 2012-2014 Броварська 9300 Кошти 

експлуатації газопостачання ФЕГг ВАТ підприємства 

газового "Київоблгаз" 
господарства ВАТ 

"Київоблгаз" 
----- L ___ -- --

Таблиця 2 

Видатки на створення страхового фонду документації м. Бровари 

N2 Фінансові видатки по роках (у грн.) Всього по місту 
піп Назва району (міста) за розділами І, П на 2011-2015 роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. м. Бровари 10323 
кошти обласного бюджету 

кошти місцевого бюджету 

кошти підприємств 465 558 9300 10323 
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ПЕРЕЛІК 

ещрочень, використаних при розробцj Програми 

створення страхового фо;щу ДО!"Ументаці1і 

М. Бровари на 2011-2015 РОКИ 

- архітектурно-будівельна 
- автозаправна станція 
- акціонерне товариство закритого типу 
- атотранспортне підприємство 
- відкрите акціонерне товариство 
- внутрішня каналізація 
- водопровідна насосна станція 
- водоканалізаційне господарство 
- виробниче підприємство 
- виробниче управління водоканалізаційного господарства 
- виробниче управління житлово-комунального господарства 
- генеральний план 
- газорозподільний пункт 
- газорозподільна станція 
- державне підприємство 
- житлово-експлуатаційна контора 
- житлово-комунальний комбінат 
- житлово-комунальне підприємство 
- закрите акціонерне товариство 
- зовнішнє водопостачання 
- зовнішнє газопостачання 
- зовнішнє електропостачання 
- зовнішній зв'язок 
- зовнішня каналізація 
- зовнішнє теплопостачання 
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КЕП 

ККП 

КП 

кпп 

кп кпк 

1ШД 

ОФД 

ПДБ 

пп 
РДА 

ТОВ 

ТПЧ 

ТХ 

ЦБС 

ЦРБ 

црл 

ФЕГГ 

- комунально-експлуатаційне підприємство 
- комбінат комунальних підприємств 
- комунальне підприємство 
- комбінат побутових послуг 
- комунальне підприємство комбінат комунальних послуг 
- науково-проектна документація 
- обліково-фондова документація 
- проектна документація будівництва 
- приватне підприємство 
- районна державна адміністрація 
- товариство з обмеженою діяльністю 
- теплопостачання 
- технологічна частина 
- центральна бібліотечна система 
- центральна районна бібліотека 
- центральна районна лікарня 
- філія експлуатації газового господарства 

МісЬКИЙ голова 
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І.В. Сапожко 




