
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ІІ сесія VІІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  3 7 - 2 / 2 1  
 

30 березня 2021 р. м.Чернівці 
 

Про внесення змін і доповнень до 

Програми створення страхового 

фонду документації Чернівецької 

області на 2020 – 2022 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про страховий фонд 

документації України»,  постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2002 р. № 320 «Про затвердження Положення про порядок формування, 

ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду 

документації» (зі змінами), обласна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до Програми створення страхового фонду документації  

Чернівецької  області на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням 36-ї сесії 

обласної ради VII скликання від 04 лютого 2020 року № 3-36/20, наступні 

зміни і доповнення: 

1) розділ 1.1. «Загальна характеристика Програми створення страхового 

фонду документації Чернівецької області на 2020-2022 роки» та додатки № 1, 

2, 4, 5, 6 викласти в новій редакції, що додаються; 

2) абзац другий розділу 1.5. Програми «Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми створення 

страхового фонду документації Чернівецької області на 2020-2022 роки» та 

абзац другий розділу 1.6. «Завдання Програми створення страхового фонду 

документації Чернівецької області на 2020-2022 роки та результативні 

показники» після слів «на об’єкти будівництва (будівлі установ)» доповнити 

словами «та  мобілізаційного призначення»; 

3) у розділі 1.8. Програми «Фінансове забезпечення Програми 

створення страхового фонду документації Чернівецької області на 2020-2022 

роки» в абзаці сьомому цифри «1648» замінити на «2358», в абзаці восьмому 

цифри «67055» на «82675».  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Ірину ІСОПЕНКО та постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету (Іван ШЕВЧУК). 

 

Голова обласної ради  Олексій БОЙКО 



1.1. Загальна характеристика Програми створення страхового фонду 

документації Чернівецької області на 2020-2022 роки  

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 

1 Ініціатор розроблення програми: Державний архів Чернівецької області 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої 

влади про 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» (зі змінами), розпорядження 

обласної державної адміністрації від 

24.04.2019 № 411-р «Про заходи щодо 

формування Програм створення страхового 

фонду документації Чернівецької області» 

3 Розробник програми Державний архів Чернівецької області 

4 Співрозробники програми - 

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Державний архів Чернівецької області 

6 Учасники програми Департамент соціального захисту населення, 

Департамент охорони здоров’я, Департамент 

освіти і науки, управління житлово-

комунального господарства, управління 

культури, управління цивільного захисту 

населення обласної державної адміністрації, 

Південно-західний регіональний центр 

страхового фонду документації України, 

підприємства, установи, організації, що 

підпадають під дію програми 

7 Терміни реалізації програми  3 роки, 2020-2022 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

Обласний бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

гривень 

82675 

   - з них коштів обласного 

бюджету (в межах видатків на 

утримання установ) 

60235 

 - власні кошти підприємств, 

установ та організацій 

6820 

 - кошти не бюджетних джерел 

(кошти німецького банку 

розвитку KfW) 

15620 

10 Основні джерела фінансування 

програми 

Обласний бюджет, власні кошти підприємств, 

установ та організацій, кошти не бюджетних 

джерел (кошти німецького банку розвитку 

KfW) 



 

Додаток 1 

до Програми створення страхового 

фонду документації  Чернівецької   

області на 2020 – 2022 роки 

 

 

Зведений перелік об’єктів для створення страхового фонду документації на об’єкти будівництва, культурної 

спадщини та мобілізаційного призначення по Чернівецькій області 

 
№  Назва установи, об’єкту культурної спадщини 

(підпорядкованість) 

Обсяг  

документації 

(аркуші 

формату А4)  

Джерела 

фінансування 

Вартість 

робіт  

всього, 

гривень 

В тому числі по роках 

2020 2021 2022 

Об’єкти будівництва (будівлі установ) 

1 Чернівецьке комунальне обласне бюро технічної 
інвентаризації (управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації) 

12 Власні кошти 

підприємства 

780 - 780 - 

2 Чернівецькій геріатричний пансіонат  (Департамент 

соціального захисту населення облдержадміністрації) 
41 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

2050 2050 - - 

3 Магальський дитячий психоневрологічний будинок-
інтернат (Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

24 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1560 1560 - - 

4 Обласна комунальна установа «Хотинський 
психоневрологічний будинок-інтернат» (Департамент 

соціального захисту населення облдержадміністрації) 

43 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2150 2150 - - 

5 Нижньо-Станівецький психоневрологічний будинок-
інтернат (Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

37 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1850 1850 - - 
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6 Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат 

(Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

28 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

1820 1820 - - 

7 Черешський психоневрологічний будинок-інтернат 
(Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

67 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2345 2345 - - 

8 Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат 
(Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації) 

34 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1700 1700 - - 

9 Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» 
(Департамент освіти і науки облдержадміністрації) 

22 Власні кошти 
установи 

(спеціальний фонд 

кошторису) 

1430 1430 - - 

10 Комунальний заклад «Оршівський дитячий будинок 
санаторного типу» (Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації) 

23 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ  

1495 - 1495 - 

11 Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький 

коледж дизайну та економіки» (Департамент освіти і 

науки облдержадміністрації) 

9 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ  

585 - - 585 

12 Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький 

індустріальний коледж» (Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації) 

62 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

3535 - - 3535 

13 Державний професійний навчальний заклад «Глибоцький 
професійний ліцей»  (Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації) 

12 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

780 - 780 - 

14 Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Чернівецький професійний будівельний ліцей» 
(Департамент освіти і науки облдержадміністрації) 

105 Власні кошти 

установи 
(спеціальний фонд 

кошторису) 

 

2310 - 2310 - 
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15 Обласна комунальна установа «Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни» (Департамент  охорони 
здоров’я  облдержадміністрації) 

100 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

2000 - 2000 - 

16 Обласна комунальна установа Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр» (Департамент  охорони 
здоров’я облдержадміністрації) 

15 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

975 - - 975 

17 Комунальна медична установа «Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер» (стаціонарне 
відділення) (Департамент  охорони здоров’я  
облдержадміністрації) 

9 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

585 - 585 - 

18 Обласна комунальна установа «Обласна дитяча клінічна 
лікарня»  (Департамент  охорони здоров’я  
облдержадміністрації) 

155 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

3410 - 3410 - 

19 Обласна комунальна установа «Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями 
нервової системи» (Департамент  охорони здоров’я  
облдержадміністрації) 

26 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1690 - 1690 - 

 Всього по об’єктах будівництва 824  33050 14905 13050 5095 

Об’єкти культурної спадщини 
20 Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр 

№ 1; вул. Аксеніна Василя, 3,  м. Чернівці 

(Вілла; вул. Аксеніна Василя, 3) 

22 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1430 1430 - - 

21 КМУ «Обласний кліничний протитуберкульозний 

диспансер»; вул. Богуна Івана, 18, м. Чернівці 

(Єврейський сиротинець; вул. Богуна Івана, 16; № 32-Чв) 

22 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

1430 - - 1430 

22 КМУ «Обласний кліничний протитуберкульозний 

диспансер»; вул. Богуна Івана, 18,  м. Чернівці 

(Приватна лікарня; вул. 28 Червня, 52;№ 85-Чв) 

15 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

975 - - 975 

23 Комунальний заклад «Чернівецький обласний  колледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича»;вул. Гакмана, 3, м. 
Чернівці 

13 Кошти обласного 

бюджету в межах 

845 - 845 - 
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(Житловий будинок; вул. Головна, 58; № 11/23-Чв) видатків на 

утримання установ 

24 Комунальний заклад «Чернівецький обласний  колледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича»; вул. Гакмана, 3, м. 
Чернівці 
(Костелний причет; вул. Загула Дмитра, 1; № 1-Чв) 

5 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

325 - 325 - 

25 Комунальний заклад «Чернівецький обласний  колледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича»; вул. Гакмана, 3, м. 
Чернівці 
(Готель; вул. Ончула Аурела, 6) 

16 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

1040 - 1040 - 

26 ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;  
вул. Головна, 137, м. Чернівці 
(Обласна клінічна лікарня; вул. Головна, 137; № 74-

Н/57А) 

161 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

3542 - - 3542 

27 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 4026 - - 

28 Чернівецький обласний краєзнавчий музей;                              

вул. Кобилянської Ольги, 28, м. Чернівці 
(Адміністративний будинок; вул. Кобилянської Ольги, 

28; № 9/39-Чв) 

20 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

700 700 - - 

29 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 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

455 455 - - 

30 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 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

210 210 - - 

31 Чернівецький обласний краєзнавчий музей;                                
вул. Кобилянської Ольги, 28, м. Чернівці (Будинок 

школи, в якій навчався Емінеску М. – румунський поет; 

вул. Шкільна, 4) 

5 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

175 175 - - 

32 Чернівецький обласний краєзнавчий музей;                             
вул. Кобилянської Ольги, 28, м. Чернівці 

(Садиба родини Кобилянських; пров. Кобилянської, 1, с. 

8 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

280 280 - - 
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Димка, Глибоцький район) утримання установ 

33 Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека                
ім. М. Івасюка; вул. Кобилянської Ольги, 47,м. Чернівці 

(Будинок житловий; вул. Кобилянської Ольги, 47; № 

9/21-Чв) 

12 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

780 780 - - 

34 КМУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»;            
вул. Мусоргського Модеста, 2, м. Чернівці 

(Комплекс споруд психіатричної лікарні (10 будівель); 

вул. Мусоргського Модеста, 2) 

75 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2427 - 2427 - 

35 ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка»;  

площа Філармонії, 10, м. Чернівці 

(Вірменська церква; вул. Українська, 30; № 1736) 

11 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

715 - 715 - 

36 ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка»;  

площа Філармонії, 10, м. Чернівці (Зал музичного 

товариства; площа Філармонії, 10; № 17-Чв) 

19 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

1235 - 1235 - 

37 КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 

диспансер»;  вул. Кайндля Раймунда-Фрідріха, 9,                   

м. Чернівці (Італійське посольство; вул. Кайндля 
Раймунда-Фрідріха, 9) 

7 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

455 - 455 - 

38 ОКУ «Обласна науково-медична бібліотека»;                               

вул. Вірменська, 14, м. Чернівці 

(Німецьке консульство; вул. Вірменська, 14; № 751-Чв) 

20 Кошти обласного 

бюджету в межах 

видатків на 
утримання установ 

1300 - 1300 - 

39 ОКП «Центр  комунального майна»;вул. Головна, 29, м. 

Чернівці (Житловий будинок; вул. Головна, 29А) 

14 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

910 - 910 - 

40 Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 2»;Вул. Гете Йогана, 
1, м. Чернівці (Адміністративний будинок; вул. Гете 

Йогана,1; 15/22-Чв) 

30 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

1950 1950 - - 

41 Педагогічний  коледж Чернівецького національного 

університету ім.Ю.Федьковича; вул. Горького, 23, 
 м. Чернівці (Спальний корпус гімназії; вул. Богуна Івана, 

24; № 32-Чв) 

31 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

2015 - 2015 - 
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42 Педагогічний  коледж Чернівецького національного 

університету ім.Ю.Федьковича; вул. Горького, 23, м. 
Чернівці (Учбовий корпус держуніверситету; вул. 28 

Червня, 34; № 79-Чв) 

14 Кошти обласного 

бюджету в межах 
видатків на 

утримання установ 

910 - 910 - 

43 Педагогічний  коледж Чернівецького національного 
університету ім.Ю.Федьковича; вул. Горького, 23, м. 

Чернівці (Адміністративний будинок; вул. 28 Червня, 40; 

№ 82-Чв) 

13 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

780 - 780 - 

44 Педагогічний  коледж Чернівецького національного 
університету ім.Ю.Федьковича; вул. Горького, 23, м. 

Чернівці (Будинок колишньої учительської семінарії, де 

працював викладачем Маковей О.С. – український 
письменник; вул. Горького, 23) 

43 Кошти обласного 
бюджету в межах 

видатків на 

утримання установ 

2795 - 2795 - 

45 Чернівецьке вище комерційне училище Київського 

національного торговельно-економічного університету, 

м.Чернівці, Площа Соборна, 2 
(Дівочий ліцей кінця ХІХ століття (охоронний договір 

від 19.07.2013 № 12-25/40)) 

46 Власні кошти 

установи 

(спеціальний фонд  
кошторису)  

2300 - 2300 - 

 Всього по об’єктах культурної спадщини  824  34005 10006 18052 5947 

Об’єкти мобілізаційного призначення 
46  Реконструкція водопровідної насосної станції 

«Митків»  КП «Чернівціводоканал» (Чернівецька 

міська рада) 

80 Кошти німецького 

банку розвитку  
KfW 

1760 - - 1760 

47  Реконструкція водопровідних очисних споруд  

«Вікно»  КП «Чернівціводоканал» (Чернівецька 

міська рада) 

140 Кошти німецького 
банку розвитку  

KfW 

3080 - - 3080 

48 Будівництво фабрики з виробництва гіпохлориту 
натрію на водопровідно очисній станції «Вікно»  КП 
«Чернівціводоканал» (Чернівецька міська рада) 

120 Кошти німецького 

банку розвитку  

KfW 

2640 - - 2640 

49  Реконструкція підземного водозабору «Біла»  КП 

«Чернівціводоканал» (Чернівецька міська рада) 

90 Кошти німецького 

банку розвитку  

KfW 

1980 - - 1980 

50  Реконструкція підземного водозабору «Магала»  

КП «Чернівціводоканал» (Чернівецька міська рада) 

130 Кошти німецького 
банку розвитку  

KfW 

 

2860 - - 2860 
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51  Реконструкція підземного водозабору «Рогізна»  

КП «Чернівціводоканал» (Чернівецька міська рада) 

150 Кошти німецького 

банку розвитку  
KfW 

3300 - - 3300 

 Всього по об’єктах мобілізаційного призначення 710  15620 - - 15620 

        
 Разом по об’єктах будівництва, культурної 

спадщини та мобілізаційного призначення 2358  82675 24911 31102 26662 
 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
  



Додаток 2  

до Програми створення страхового фонду 

документації  Чернівецької  області на 

2020 – 2022 роки 

Перелік об’єктів для створення страхового фонду документації на об’єкти будівництва (будівлі установ) та 

мобілізаційного призначення по Чернівецькій області 

Назва під-

приємства, 

підпоряд-
кованість 

Назва об'єкта 

будівництва, 

підприємства 
установи, 

організації 

(будівлі, спо-
руди, інже-

нерної мере-

жі) 

Назва і позна-

чення комп-

лектів доку-
ментів на 

об’єкт 

будівництва 

Вид 

доку-

ментації 
за 

ДСТУ 

33.104 

Обсяг 

доку-

мен-

тації, 

арку-

шів 

фор-

мату 

А4 

Термін 

подання 

докумен-
тації до 

установи  

СФД,  
рік 

Постачальник 

документів 

(назва 
підприємства, 

установи, 

організації, 
підпоряд-

кованість, 

адреса) 

Утримувач 

оригіналів 

документів 
(назва 

підприємства, 

установи, 
організації, 

підпоряд-

кованість, 

адреса) 

Витрати по закладанню 

документації до СФД, грн. 

Назва 

установи 

СФД 

Джере-

ла 

фінансу-
вання  

При

мітка 

всього для об’єктів, що 

експлуа
туються 

прийма- 
ються в  

експлуа-

тацію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комунальне господарство 

Чернівецьке 
комунальне 

обласне бюро 

технічної 
інвентаризації 

(управління 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмі-

ністрації) 
 

Будівля 
установи  

Технічний 
паспорт, 

креслення 

Техніч-
на до 

кумен-

тація 

12 2021 Чернівецьке 
комунальне 

обласне бюро 

технічної 
інвентаризації  

(управління 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмі-

ністрації) 
м.Чернівці, 

вул.Синагоги, 

18-20 

Чернівецьке 
комунальне 

обласне бюро 

технічної 
інвентаризації 

(управління 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмі-

ністрації) 
м.Чернівці, 

вул.Синагоги, 

18-20 
 

 

 

 

780,0 780,0 - Південно-
західний  

РЦ СФД 

Кошти 
підприєм

ства 

 

Об’єкти соціальної сфери, заклади освіти, охорони здоров’я, культури 



2 

 
Чернівецькій 

геріатричний 

пансіонат  

(Департамент 
соціального 

захисту 

населення 
облдержадмі-

ністрації) 

Житловий 

корпус; 

пральня; 

гараж/майс-
терня 

Інвентарна 

справа 

 

- 41 2020 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 
облдержадмі-

ністрації 

м.Чернівці, 
вул.Головна, 

245 

Чернівецька 

обласна рада 

м.Чернівці, 

вул.Грушев- 
ського, 1  

2050 2050 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно-

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Магальський 
дитячий 

психоневро-

логічний 
будинок-

інтернат 

(Департамент 

соціального 
захисту 

населення 

облдержадмі-
ністрації) 

Житловий 
корпус; 

адмінкорпус; 

мед.корпус; 
їдальня-

кухня; 

котельня; 

свинарник; 
гараж; 

пральня 

Інвентарна 
справа 

 

- 24 2020 Департамент 
соціального 

захисту 

населення 
облдержадмі-

ністрації 

м.Чернівці, 

вул.Головна, 
245 

Чернівецька 
обласна рада 

м.Чернівці, 

вул.Грушев- 
ського, 1 

1560 1560 - Південно-
західний  

РЦ СФД 

Кошти 
обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 

утриман
ня 

установ 

 

Обласна  

комунальна 

установа 
«Хотинський 

психоневро-

логічний 
будинок-

інтернат» 

(Департамент 
соціального 

захисту 

населення 

облдержадмі-
ністрації) 

Житловий 

корпус; 

адмістратив-
ний корпус; 

харчоблок; 

пральня; 
ферма; 

очисні 

споруди; 
котельня 

Інвентарна 

справа 

 

- 43 2020 Департамент 

соціального 

захисту 
населення 

облдержадмі-

ністрації 
м.Чернівці, 

вул.Головна, 

245 

Чернівецька 

обласна рада 

м.Чернівці, 
вул.Грушев- 

ського, 1 

2150 2150 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 
бюджету 

в межах 

видатків 
на 

утриман

ня 
установ 
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Нижньо-

Станівецький 

психоневро-

логічний 
будинок-

інтернат 

(Департамент 
соціального 

захисту 

населення 

облдержадмі-
ністрації) 

Адмінкорпус 

2 житлових 

корпуси; 

спально-
лікувальний 

корпус; 

їдальня; 
ферма; 

свинарник; 

гараж; 

складські 
приміщення; 

пральня-

котельня; 
майстерня; 

насосна 

Інвентарна 

справа 

 

- 37 2020 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 
облдержадмі-

ністрації 

м.Чернівці, 
вул.Головна, 

245 

Чернівецька 

обласна рада 

м.Чернівці, 

вул.Грушев- 
ського, 1 

1850 1850 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Чорторийсь-
кий психонев-
рологічний 
будинок-
інтернат 
(Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
облдержадмі-
ністрації) 

Спально-

лікувальні 
корпуси (3 

будівлі); 

котельня; 
фельдшерсь- 

кий пункт; 

пральня; 
гаражі; 

кухня; 

їдальня; 

адмінбудівля; 
майстерня; 

столярна 

майстерня; 
лабораторія; 

коровник; 

свинарник 

Інвентарна 

справа 
 

- 28 2020 Департамент 

соціального 
захисту 

населення 

облдержадмі-
ністрації 

м.Чернівці, 

вул.Головна, 
245 

Чернівецька 

обласна рада 
м.Чернівці, 

вул.Грушев- 

ського, 1 

1820 1820 - Південно-

західний  
РЦ СФД 

Кошти 

обласно 
го 

бюджету 

в межах 
видатків 

на 

утриман
ня 

установ 

 



4 

 
Черешський 

психоневро-

логічний 

будинок-
інтернат 

(Департамент 

соціального 
захисту 

населення 

облдержадмі-

ністрації) 

Спальний 

корпус; 

адмінкорпус; 

кухня-
їдальня; 

виробничий 

корпус; 
котельня; 

майстерня; 

гаражі; 

свинарник; 
коровник 

Інвентарна 

справа 

 

- 67 2020 Департамент 

соціального 

захисту 

населення 
облдерж- 

адміністрації 

58018, 
м.Чернівці, 

вул.Головна, 

245 

Чернівецька 

обласна рада 

м.Чернівці, 

вул.Грушев- 
ського, 1 

2345 2345 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Петричансь-

кий психоневро 
логічний 

будинок-

інтернат 

(Департамент 
соціального 

захисту 

населення 
облдержадмі-

ністрації) 

Житловий 

корпус (3 
будівлі); 

їдальня; 

коровник; 

свинарник; 
котельня; 

майстерня 

Інвентарна 

справа 
 

- 34 2020 Департамент 

соціального 
захисту 

населення 

облдержадмі-

ністрації 
м.Чернівці, 

вул.Головна, 

245 

Чернівецька 

обласна рада 
м.Чернівці, 

вул.Грушев- 

ського, 1 

1700 1700 - Південно-

західний  
РЦ СФД 

Кошти 

обласно 
го 

бюджету 

в межах 

видатків 
на 

утриман

ня 
установ 
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Державний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
професійний 
ліцей сфери 
послуг» 
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Будівлі 

навчального  

корпусу: 

- вул.Руська, 
228 б; 

- вул.Руська, 

53 
  

Технічний 

паспорт 

(інвентарна 

справа) 

Техніч-

ний 

паспорт 

 

22 2020 Державний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
професійний 
ліцей сфери 
послуг» 
(Департамент 

освіти і науки 

облдержад-
міністрації) 

м.Чернівці, 

вул.Руська, 

228б 

Державний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
професійний 
ліцей сфери 
послуг» 
(Департамент 

освіти і науки 

облдержад-
міністрації), 

м.Чернівці, 

вул.Руська, 

228б  

1430 1430 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Власні 

кошти 

установи

(спеціаль
ний 

фонд 

кошто-
рису)  

 

Комунальний 
заклад  
«Оршівський 
дитячий 
будинок 
санаторного 
типу»  
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Будівлі та 

споруди  

 

Інвентарна 

справа 

Техніч-

ний 

паспорт 

 

23 2021 Комунальний 
заклад  
«Оршівський 
дитячий 
будинок 
санаторного 
типу»  
(Департа-мент 

освіти і науки 

облдержад-

міністрації) 
Кіцманський 
район 
с.Оршівці, 
вул.Паркова, 3  

Чернівецька 

обласна рада 

м.Чернівці, 

вул.Грушев- 
ського, 1 

1495 1495 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 



6 

 
Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
коледж дизайну 
та економіки» 
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Будівлі та 

споруди 

Інвентарна 

справа 

Техніч-

на  

доку-

мен-
тація 

9 2022 Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
коледж дизайну 
та економіки» 

(Департамент 
освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Гребінки, 
16 

Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
коледж дизайну 
та економіки» 

(Департамент 
освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Гребінки, 
16 

585 585 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
індустріальний 
коледж» 
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Навчальний 

корпус № 2 

(вул.Суворо-
ва, 17); 

навчальний 

корпус № 3 
(вул.О.Гузар,

8); 

гуртожиток 

№ 3 
(вул.М.Ткача, 

24) 

Інвентарні 

справи на 

будівлі  

Техніч-

ний 

паспорт 
 

62 2022 Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
індустріальний 
коледж» 
(Департамент 

освіти і науки 

облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 

вул.Садова, 8 

Державний 
вищий 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
індустріальний 
коледж» 
(Департамент 

освіти і науки 

облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 

вул.Садова, 8 

3535 3535 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 
бюджету 

в межах 

видатків 
на 

утриман

ня 

установ 

 

Державний 
професійний 
навчальний 
заклад  
«Глибоцький 
професійний 
ліцей»  
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Будівля 

навчального 

корпусу 

Інвентарна 

справа  

Техніч-

ний 

паспорт 
 

12 2021 Глибоцький 

професійний 

ліцей  
(Департамент 

освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації) 
смт Глибока,  
вул.Івана 
Бойка, 4 

Глибоцький 

професійний 

ліцей  
(Департамент 

освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації) 
смт Глибока,  
вул.Івана 
Бойка, 4 

780 780 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 
бюджету 

в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 



7 

 
Державний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
«Чернівецький 
професійний 
будівельний 
ліцей» 
(Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі-
ністрації) 

Будівлі та 

споруди 

Інвентарна  

справа 

Проек-

тна 

докумен

тація 
будів-

ництва 

105 2021 Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 
заклад 

«Чернівецький 

професійний 
будівельний 

ліцей» 

(Департамент 

освіти і науки 
облдержадмі-

ністрації) 

м.Чернівці, 
вул.Миколаї-

вська,  

38 а 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 
заклад 

«Чернівецький 

професійний 
будівельний 

ліцей» 

(Департамент 

освіти і науки 
облдержадмі-

ністрації) 

м.Чернівці, 
вул.Миколаї-

вська,  

38 а 

2310 2310 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Власні 

кошти 

установи

(спеціаль
ний 

фонд 

коштори
су) 

 

 

Обласна 
комунальна 

установа 

«Чернівецький 
обласний 

госпіталь 

ветеранів 
війни» 

(Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержадмі-

ністрації) 

Будівлі та 
споруди 

Креслення на 
будівлі та 

споруди 

Проек-
тна 

докумен

тація 
будів-

ництва 

100 2021 Обласна 
комунальна 

установа 

«Чернівецький 
обласний 

госпіталь 

ветеранів 
війни» 

(Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержад-

міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Фастівська,

20 

Обласна 
комунальна 

установа 

«Чернівецький 
обласний 

госпіталь 

ветеранів 
війни» 

(Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержад-

міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Фастівська,

20 

2000 2000 - Південно-
західний  

РЦ СФД 

Кошти 
обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 



8 

 
Обласна 
комунальна 
установа 
«Чернівецький 
обласний 
ендокрино-
логічний 
центр» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  

облдержадмі-

ністрації) 

Адміністра-

тивний 

корпус 

Технічний 

паспорт 

Проек-

тна 

докумен

тація 
будів-

ництва 

15 2022 Обласна 
комунальна 
установа 
«Чернівецький 
обласний 
ендокрино-
логічний 
центр» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  
облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Федько-

вича,50 

Обласна 
комунальна 
установа 
«Чернівецький 
обласний 
ендокрино-
логічний 
центр» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  
облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Федько-

вича,50 

975 975 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Комунальна 

медична 
установа 

«Чернівецький 

обласний 
шкірно-

венерологіч-

ний диспансер» 
(стаціонарне 
відділення) 
(Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержадмі-

ністрації) 

Будівля 

стаціонарно-
го відділення 

(м.Чернівці, 

вул.Лермон-
това, 9) 

Креслення Проек-

тна 
докумен

тація 

будів-
ництва 

9 2021 Комунальна 

медична 
установа 

«Чернівецький 

обласний 
шкірно-

венерологіч-

ний диспансер 
Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Раймон-да-

Фрідріха 

Кайндля,9 

Комунальна 

медична 
установа 

«Чернівецький 

обласний 
шкірно-

венерологіч-

ний диспансер 
Департамент  

охорони 

здоров’я  
облдержад-
міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Раймон-да-

Фрідріха 

Кайндля,9 

585 585 - Південно-

західний  
РЦ СФД 

Кошти 

обласно 
го 

бюджету 

в межах 
видатків 

на 

утриман
ня 

установ 

 



9 

 
Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласна 
дитяча клінічна 
лікарня» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  

облдержадмі-

ністрації) 

Будівлі та 

споруди 

Технічні 

паспорти 

Проек-

тна 

докумен

тація 
будів-

ництва 

155 2021 Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласна 
дитяча клінічна 
лікарня» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  

облдержадмініс

трації) 
м.Чернівці, 
вул.Руська, 

207-А 

Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласна 
дитяча клінічна 
лікарня» 
(Департамент  

охорони 
здоров’я  

облдержад-

міністрації) 
м.Чернівці, 
вул.Руська, 

207-А 

3410 3410 - Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 

Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласний 
центр медико-
соціальної 
реабілітації 
дітей з 
органічними 
ураженнями 
нервової 
системи» 
(Департамент  
охорони 

здоров’я  

облдержадмі-

ністрації) 

Будівля 
харчоблоку 

та 

бальнеологі-
чного 

відділення 

Інвентарна 
справа 

Проек-
тна 

докумен

тація 
будів-

ництва 

26 2021 Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласний 
центр медико-
соціальної 
реабілітації 
дітей з 
органічними 
ураженнями 
нервової 
системи» 
м.Чернівці, 
Бульвар Героїв 

Крут, 11 

(Департа-мент  
охорони 

здоров’я  

облдержад-
міністрації) 

Обласна 
комунальна 
установа 
«Обласний 
центр медико-
соціальної 
реабілітації 
дітей з 
органічними 
ураженнями 
нервової 
системи» 
м.Чернівці, 
Бульвар Героїв 

Крут,11 

(Департа-мент  
охорони 

здоров’я  

облдержад-
міністрації) 

 

 

 
 

 

1690 1690 - Південно-
західний  

РЦ СФД 

Кошти 
обласно 

го 

бюджету 
в межах 

видатків 

на 
утриман

ня 

установ 

 



10 

 

Об’єкти  мобілізаційного призначення 
КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Реконструк-

ція водопро-

відної 
насосної 

станції 

«Митків»   

Технічний 

паспорт, 

креслення 

Техніч-

на 

докуме-
нтація 

80 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

1760 - 1760 Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

німець- 

кого 
банку 

KfW  

 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Реконструк-

ція 

водопровід-
них очисних 

споруд  

«Вікно»   

Технічний 

паспорт, 

креслення 

Техніч-

на 

докуме-
нтація 

140 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

3080 - 3080 Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

німець- 

кого 
банку 

KfW 

 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Будівництво 

фабрики з 

виробництва 
гіпохлориту 

натрію на 

водопровідно 
очисній 

станції 

«Вікно»   

Технічний 

паспорт, 

креслення 

Техніч-

на 

докуме-
нтація 

120 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

2640 - 2640 Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

німець- 

кого 
банку 

KfW 

 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Реконструк-
ція 

підземного 

водозабору 
«Біла»   

Технічний 
паспорт, 

креслення 

Техніч-
на 

докуме-

нтація 

90 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

1980 - 1980 Південно-
західний  

РЦ СФД 

Кошти 
німець- 

кого 

банку 
KfW 

 



11 

 
КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Реконструк-

ція 

підземного 

водозабору 
«Магала» 

Технічний 

паспорт, 

креслення 

Техніч-

на 

докуме-

нтація 

130 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

2860 - 2860 Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

німець- 

кого 

банку 
KfW 

 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
(Чернівецька 
міська рада) 

Реконструк-ія 

підземного 

водозабору 

«Рогізна»   

Технічний 

паспорт, 

креслення 

Техніч-

на 

докуме-

нтація 

150 2022 КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

КП 
«Чернівціводок
анал» 
Чернівецької 
міської ради, 
58023, 
м.Чернівці,  
вул.Комуна-
льників,5 

3300 - 3300 Південно-

західний  

РЦ СФД 

Кошти 

німець- 

кого 

банку 
KfW 

 

Потенційно небезпечні об’єкти 
Потенційно-

небезпечні 
об’єкти 
(управління 
цивільного 
захисту 
населення 
облдержадмі-
ністрації)* 

- Схеми, робочі 

креслення 

Проект

на, 
робоча 

та 

виконав

ча 
докумен

тація 

- 2020-

2022 
роки 

Визначається за фактом Південно-

західний  
РЦ СФД 

Власні 

кошти 
підприєм

ств, 

установ 

та 
організа

цій 

 

 
*) Перелік потенційно небезпечних об'єктів щорічно затверджується рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  
 
 
 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 

 



Додаток 4 

до Програми створення 

страхового фонду 

документації  Чернівецької  

області на 2020 – 2022 роки 

 

Результативні показники  

Програми створення страхового фонду документації  

Чернівецької області на 2020-2022 роки  

№ 

з/п 
Назва показника Одиниця 

виміру 
Вихідні дані на 

початок 

Програми  

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

Всього за 

період дії 

Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Показники продукту Програми 

1 Кількість об’єктів будівництва, на які буде 

сформовано страховий фонд документації   

Одиниць  На початок дії 

програми 

страховий фонд 

не створено на 

заплановані 

об’єкти 

8 8 3 19 

2 Кількість об’єктів культурної спадщини, на 

які буде сформовано страховий фонд 

документації   

Одиниць 9 14 3 26 

3 Кількість об’єктів мобілізаційного 

призначення, на які буде сформовано 

страховий фонд документації   

Одиниць - - 6 6 

2. Показники ефективності Програми 

1 Середні витрати на виготовлення однієї 

мікрокопії  

Гривень  - 41,87 40,44 26,82 36,38 

3. Показники якості Програми 

1 Рівень наповнення (формування) 

страхового фонду документації у сфері 

збереження об’єктів будівництва до 

запланованого обсягу 

% 

На початок дії 

програми 

страховий фонд 

не створено на 

42,1 42,1 15,8 100 
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2 Рівень наповнення (формування) 

страхового фонду документації у сфері 

збереження культурної спадщини до 

запланованого обсягу 

% 

заплановані 

об’єкти 
34,6 53,9 11,5 100 

3 Рівень наповнення (формування) 

страхового фонду на об’єкти 

мобілізаційного призначення до 

запланованого обсягу 

% - - 100 100 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради            Микола БОРЕЦЬ 



 

Додаток 5 

до Програми створення 

страхового фонду 

документації  Чернівецької  

області на 2020 – 2022 роки 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми створення страхового фонду документації  

Чернівецької області на 2020-2022 роки  

 
                                                                                                               Гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

Всього витрат 

на виконання 

Програми  

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 
24911 31102 26662 82675 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет (в межах 

видатків на утримання 

установ) 

23481 25712 11042 60235 

власні кошти підприємств, 

установ та організацій 
1430 5390 - 6820 

кошти не бюджетних 

джерел (кошти німецького 

банку розвитку KfW) 

- - 15620 15620 

   

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                    Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 6 

до Програми створення 

страхового фонду документації  

Чернівецької  області на 2020 – 

2022 роки 
 

Напрями діяльності та заходи з реалізації 

Програми створення страхового фонду документації 

Чернівецької області на 2020-2022 роки 

 

№  Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів програми Термін 

виконання  

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість),  гривень 
Очікуваний 

результат 

Всього у тому числі 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реалізація 

державної 

політики у 

сфері 

створення та 

ефективного 

функціонуван

ня державної 

системи 

страхового 

фонду 

документації 

1.1.Координація та 

організація заходів з 

реалізації програми  

 

2020-2022 

роки 

Державний архів 

Чернівецької 

області, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

задіяні в 

реалізації 

Програми 

Вкладень коштів не потребує Формування 

страхового 

фонду 

документації 

Чернівецької 

області 

1.2. Обстеження 

документації, перевірка 

документації на 

відповідність 

фактичному стану 

об’єктів будівництва, 

культурної спадщини, 

мобілізаційного 

призначення, 

визначення комплекту 

2020-2022 

роки 

Структурні 

підрозділи 

облдержадміністр

ації та їх 

підвідомчі 

установи, 

підприємства, 

установи та 

організації, що 

підпадають під 

Вкладень коштів не потребує 
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документації, яка 

застосовується при 

проведенні будівельних 

(відбудовчих), 

аварійно-рятувальних 

та аварійно-

відновлювальних робіт 

для виготовлення 

мікрокопій документів 
та направлення  

Південно-західному 

регіональному центру 

страхового фонду 

документації 

дію програми 

1.3. Виготовлення 

документів страхового 

фонду документації та 

забезпечення 

довгострокового 

зберігання в архівній 

базі України 

2020-2022 

роки 

Структурні 

підрозділи 

облдержадміністр

ації та їх 

підвідомчі 

установи,підприє

мства, установи та 

організації, що 

підпадають під 

дію програми, 

Південно-

західний 

регіональний 

центр страхового 

фонду 

документації 

кошти 

обласного 

бюджету в 

межах 

видатків на 

утримання 

установ 

60235 23481 25712 11042 Формування 

страхового 

фонду 

документації 

Чернівецької 

області 

власні 

кошти 

підприємств, 

установ та 

організацій   

6820 1430 5390 -  

кошти 

німецького 

банку 

розвитку 

KfW 

15620 - - 15620  

1.4. Забезпечення 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

2020-2022 

роки 

Південно-

західний 

регіональний 

центр страхового 

фонду 

Вкладень коштів не потребує Забезпечення 

користувачів 

документами 

страхового 

фонду 
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постачальників 

документів за їх 

заявками документами 

страхового фонду 

документації документації  

у разі втрати, 

псування або 

недоступності 

документації, 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 
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