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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
14 липня 2017 року

№ 499

Про затвердження регіональної «Програми створення страхового фонду
документації Полтавської області на 2017-2020 роки»

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статтею 23 Закону України «Про страховий фонд
документації України»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити регіональну «Програму створення страхового фонду
документації Полтавської області на 2017-2020 роки» (додаток на 23 аркушах).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління з питань
цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації, контроль – на
постійну комісію обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових
дій.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ
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Додаток 1
до рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 14 липня 2017 року
Регіональна Програма
створення страхового фонду документації
Полтавської області на 2017-2020 роки
Паспорт Програми
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення проекту
програми

Управління з питань цивільного захисту
Полтавської облдержадміністрації
Закон України «Про страховий фонд
документації»; 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 та співрозробники Управління з питань цивільного захисту
програми
Полтавської облдержадміністрації,
Північно-східний регіональний центр
страхового фонду документації
Відповідальний виконавець
Управління з питань цивільного захисту
програми
Полтавської облдержадміністрації
Номер і назва операційної цілі 1.3.Створеня комфортних та безпечних
Стратегії розвитку
умов проживання населення
Полтавської області на період
до 2020 року, якій відповідає
програма
Термін реалізації програми
2017-2020 роки
Етапи виконання програми 2017-2020 роки
(для довгострокових програм)
Бюджети, з яких залучаються Обласний бюджет, місцевий бюджет,
кошти на виконання програми власні кошти постачальників
документації та інші кошти, передбачені
Законом України «Про страховий фонд
документації»
Очікуваний обсяг
фінансування програми,
973, 875 грн
всього
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1)
2)
3)

4)

У тому числі за рахунок
коштів:
державного бюджету
обласного бюджету та інших
не заборонених
законодавством джерел
районного, міського,
селищного (сільського)
бюджету
інших джерел фінансування

908,869 грн
24,225 грн
40,781 грн

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Страховий фонд документації України – упорядкований банк
документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних
носіях інформації, взятих на державний облік і довгострокове надійне
зберігання.
Регіональний страховий фонд документації Полтавської області є
банком документів страхового фонду документації, який створюється
Полтавською обласною державною адміністрацією, і складовою частиною
страхового фонду документації України (далі – СФД).
Формування СФД України проводиться на плановій основі шляхом
розроблення й реалізації галузевих та регіональних програм створення СФД.
Підставою для розроблення обласних (регіональних) програм
створення СФД є номенклатура виробів і продукції, переліки об’єктів і
споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків, об’єктів
будівництва промислового та цивільного призначення, культурної спадщини,
унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно та екологічно
небезпечних, а також інших об’єктів, документація на які підлягає
закладанню до обласних (регіональних) СФД.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією)
об’єктів повинно здійснюватися лише за умов закладання технічної та
проектної робочої документації до СФД України, що повинно
підтверджуватися відповідними актами, які видає центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері СФД.
Проект регіональної Програми створення страхового фонду
документації Полтавської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма)
розроблено відповідно до Закону України „Про страховий фонд документації
України”, Постанови 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 та доповненнями).
Виконання Програми має важливе значення для забезпечення сталої
роботи підприємств, установ та організацій і об’єктів системи
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життєзабезпечення населення та транспортних сполучень у разі виникнення
надзвичайних ситуацій у області, а також для проведення аварійновідновлювальних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або
стихійних лих.
Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
постачальників документів, інших юридичних і фізичних осіб, які
використовують страховий фонд документації, документами обласного СФД
для проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період,
збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу
документа, а також для організації виробництва продукції господарського
призначення, що має важливе значення для сталого функціонування
економіки області у разі втрати або неможливості отримання документації на
неї.
Створення підприємствами обласного СФД допоможе координувати
організаційну та інформаційну взаємодію при запобіганні чи ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, підвищити оперативність робіт, зменшити
витрати на ліквідацію та усунення наслідків надзвичайних подій.
Напрями діяльності та заходи програми, обсяги
і джерела фінансування, строки та етапи її виконання
Основним напрямом діяльності щодо створення, ведення та
використання обласного СФД є реалізація державної політики у сфері СФД
Полтавської області.
Здійснення державної політики у сфері СФД Полтавської області
реалізується через визначені програмою заходи, а саме:
розроблення технічної, виконавчої документації та робочих проектів
облаштування, реконструкції об’єктів газозабезпечення;
створення робочих проектів, виконавчої документації на об’єкти
комунального
господарства
(водозабезпечення,
водовідведення,
теплопостачання);
розроблення та забезпечення виконавчою документацією, робочими
проектами об’єктів соціальної сфери (закладів освіти, охорони здоров’я,
культури, спортивні, побутового обслуговування населення, торгівлі),
органів управління та інше;
виготовлення документів страхового фонду документації на об’єкти
закладів охорони здоров’я;
створення робочого проекту та виконавчої документації на об’єкти
закладів культури;
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забезпечення технічною документацією потенційно-небезпечних
об’єктів страхового фонду документації;
забезпечення організації виробництва документації на закінчені
будівництвом об’єкти;
створення робочої та проектної документації на інші установи, об’єкти
підприємств, установ, організацій, що формують обласний страховий фонд
документації (таблиця 4).
Заходи Програми формуються відповідно до її мети й забезпечують
створення центральними органами виконавчої влади, місцевиими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постачальниками
документів, іншими юридичними і фізичними особами обласного СФД для
проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період,
збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу
документа, а також організації виробництва продукції господарського
призначення, що має важливе значення для сталого функціонування
економіки області у разі втрати або неможливості отримання документації на
неї.
Заходи Програми, їх цільове призначення, якісні та кількісні
характеристики можуть коригуватися й уточнюватися у процесі реалізації.
Роботи з підготовки документації до мікрофільмування згідно з
вимогами нормативних документів мають виконувати безпосередньо
підприємства-постачальники документації. У разі відсутності відповідних
спеціалістів на підприємстві регіональний центр надає платні послуги щодо
виконання цих робіт. Вартість робіт з надання цієї послуги залежить від якості
й кількості документації, яка надається на мікрофільмування, та визначається
фахівцями регіонального центру безпосередньо при укладенні договору за
результатами вхідного контролю комплекту документації.
Реалізація заходів Програми розрахована на 2017 – 2020 роки в один
етап. Початок виконання – 2017 рік, завершення – 2020 рік (таблиця 1).
Бюджет програми на 2017-2020 роки становить 973, 875 тис. грн
(таблиця 2).
Очікувані показники успішності Програми (критерії оцінки
ефективності виконання заходів Програми)
У результаті реалізації Програми створюються умови для забезпечення
довгострокового надійного зберігання документів СФД, а при виникненні
надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) та в особливий період – для
своєчасного забезпечення органів управління та сил цивільного захисту
документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття
рішень та здійснення конкретних дій для проведення будівельних
(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.
Реалізація Програми дозволить створити до 2020 року СФД три
підприємства газозабезпечення, одинадцять підприємств водопостачання та
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каналізації, двох об’єктів соціальної сфери, двох закладів охорони здоров’я,
одного закладу культури, двох потенційно-небезпечних об’єктів, чотирьох
інших установ та об’єктів, що формують обласний страховий фонд
документації Полтавської області. Це дасть можливість у разі потреби
забезпечити заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків аварій та катастроф,
документами СФД, потрібними для проведення відбудовчих робіт на
об’єктах Полтавської області.
Показники успішності виконання регіональної Програми наведені у
таблиці 3.
Програма дозволить у разі потреби органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, постачальникам документів, іншим юридичним і
фізичним особам, які використовують страховий фонд документації в
найкоротші терміни організувати проведення будівельних та аварійновідновлювальних робіт на підприємствах, об’єктах і спорудах систем
життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків,
потенційнонебезпечних об’єктах Полтавської області, які мають важливе значення для
сталого функціонування економіки області.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління
з
питань
цивільного
захисту
Полтавської
облдержадміністрації, яке є відповідальним виконавцем, здійснює
координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання,
визначає порядок взаємного інформування із зазначенням строків, форми
звітування для підготовки звітної інформації.
Управління
з
питань
цивільного
захисту
Полтавської
облдержадміністрації щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подає
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
облдержадміністрації інформацію про виконання програми, а також звітує
перед обласною радою про використання бюджетних коштів, здійснює
обґрунтовану комплексну оцінку результатів виконання Програми та за
потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших
заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і
джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та
окремих заходів тощо.
Безпосередній контроль за виконанням завдань та заходів Програми
здійснюється відповідальним виконавцем.
_______________________________________
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Таблиця 1
Напрями діяльності та заходи регіональної
Програми створення страхового фонду документації
Полтавської області на 2017-2020 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності

Перелік заходів програми

1

2

3

Реалізація
державної
політики
1.1
у сфері страхового
фонду документації
Полтавської
області

1.2

Розроблення технічної, виконавчої
документації та робочих проектів
облаштування, реконструкції
об’єктів газозабезпечення.

Створення
робочих
проектів,
виконавчої документації на об’єкти
комунального господарства (водозабезпечення,
водовідведення,
теплопостачання).

Строк
виконаВиконавці
ння
заходу
4
5
Напрям 1.
2017Управління з питань
2020
цивільного захисту
роки
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації
2017Управління з питань
2020
цивільного захисту
роки
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації

Джерела
фінансування
6
власні кошти
підприємств,
установ,
організацій

обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти
районний,
міський
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн
2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік
7
8
9
10
-

-

107,95
176,000
4

-

-

7,999

20,950

224,000 304,000

-

16,660

8
1

1.3

2

3
Розроблення та забезпечення
виконавчою документацією,
робочими проектами об’єктів
соціальної сфери (закладів освіти,
охорони здоров’я, культури,
спортивні, побутового
обслуговування населення, торгівлі),
органів управління та інше.
Виготовлення документів страхового
фонду документації на об’єкти
закладів охорони здоров’я.

4
20172020
роки

20172020
роки

Створення робочого проекту та
виконавчої документації на об’єкти
закладів культури.

20172020
роки

Забезпечення технічною
документацією потенційнонебезпечних об’єктів страхового
фонду документації.

20172020
роки

1.4

1.5

1.6

5
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації

6
обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти

7

8

9

10

16,551

20,471

-

-

районний,
міський
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти

-

2,703

3,005

-

обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти

36,848

-

-

-

власні кошти
підприємств,
установ,
організацій

4,994

3,008

-

-

9
1

2

3
4
Забезпечення організації виробництва 2017документації на закінчені
2020
будівництвом об’єкти.
роки

1.7

Створення робочої та проектної
документації на інші установи,
об’єкти підприємств, установ,
організацій, що формують обласний
страховий фонд документації.

1.8

20172020
роки

5
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації
Управління з питань
цивільного захисту
Полтавської
облдержадміністрації;
Північно-східний
регіональний центр
страхового фонду
документації

6
власні кошти
підприємств,
установ,
організацій

7
Визна
чаєтьс
я за
факто
м

обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти
районний,
міський
бюджет та
інші не
заборонені
законодавство
м кошти
власні кошти
підприємств,
установ
організацій

-

23,045

-

-

1,857

-

-

-

-

3,830

-

-

РАЗОМ

Начальник управління з питань цивільного
захисту Полтавської облдержадміністрації

8
9
10
В изна- Визна- Визначається чається чається
за
за
за
фактом фактом фактом

168,20 229,057
4

В.М.Стеблянко

235,004 341,610
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Таблиця 2
Бюджет
регіональної Програми створення страхового фонду документації
Полтавської області на 2017-2020 роки
тис.грн
Очікувані джерела
фінансування
Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет та
інші
не
заборонені
законодавством кошти
районні, міські
бюджети та інші не
заборонені
законодавством кошти
бюджети сіл, селищ,
об’єднаних
територіальних громад
Інші джерела

Строк програми по роках

Частка у % від
загального обсягу
фінансування

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

168,204

229,057

235,004

341,610

-

-

-

-

100
-

161,353

219,516

224,000

304,000

93,3

1,857

2,703

3,005

16,660

2,5

-

-

-

-

-

4,994

6,838

7,999

20,950

4,2

Начальник управління з питань цивільного
захисту Полтавської облдержадміністрації

В.М.Стеблянко
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Таблиця 3
Показники успішності
регіональної Програми створення страхового фонду документації
Полтавської області на 2017-2020 роки
І. Кількісні показники виконання Програми
Показники успішності проекту

Значення
показника
станом на
початок
реалізації
програми

Одиниця
виміру

Прогнозні значення показників успішності
станом на завершення бюджетного року
1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Виготовлення
документів
страхового фонду на об’єкти
газозабезпечення

Виготовлення документів
страхового фонду на об’єкти
комунального господарства
(водозабезпечення,
водовідведення,
теплопостачання)

Виготовлення документів
страхового фонду на об’єкти
соціальної сфери

Джерела інформації
показників

-

Аркуш
формату А4

-

-

300

1000

-

Аркуш
формату А4

6470

11000

14000

19800

-

Аркуш
формату А4

790

1110

-

-

Лист Шишацької РДА
Полтавської області від 12.10.16
№ 2638/01-18;
Лист Кобеляцької РДА
Полтавської області
від 13.10.16
№1124/02.1-34
Лист КП ПОР
«Полтававодоканал»
від 25.10.2016 №
2/2859;
Лист Управління
капітального
будівництва
Полтавської ОДА
від 17.10.16
№ 03-21/3-1203
Лист Управління
капітального будівництва Полтавської
ОДА від 17.10.16

12
Виготовлення документів
страхового фонду на об’єкти
закладів охорони здоров’я

Виготовлення документів
страхового фонду на об’єкти
закладів культури
Виготовлення документів
страхового фонду на
потенційно-небезпечні
об’єкти *

-

Аркуш
формату А4

-

58

100

-

-

Аркуш
формату А4

1980

-

-

-

-

Аркуш
формату А4

200

80

-

-

-

Аркуш
формату А4

20

1250

-

-

Виготовлення документів
страхового фонду
на інші установи та об’єкти

№ 03-21/3-1203
Лист Кременчуцької
РДА Полтавської
області від 13.10.2016
№ 2166/01-54; Лист
Новосанжарської
ЦРЛ від 16.06.2015
№ 830
Лист Управління
капітального будівництва Полтавської
ОДА від 17.10.16
№ 03-21/3-1203
Лист Оржицької РДА
Полтавсь-кої області
від 13.10.16
№ 01-44/984;
Лист Пирятинської
РДА Полтавської області від 12.10.16
№ 1772/01-30
Лист Управління
капітального будівництва Полтавської
ОДА від 17.10.16
№ 03-21/3-1203;
Договір та
фінансування
Полтавська філія ПАТ
«Укртелеком»
(м. Полтава

13
вул. Соборності, 33);
Лист Кременчуцької
РДА Полтавської
області від 13.10.2016
№ 2166/01-54;
Лист Управління
культури Полтавської
обласної державної
адміністрації від
17.10.2016 № 0115/1657
Виготовлення документів
страхового фонду на закінчені
будівництвом
(реконструкцією) об’єкти

-

Аркуш
формату А4

Визначається
за фактом

Визначається
за фактом

Визначається
за фактом

Визначається
за фактом

-

ІІ. Якісні показники виконання Програми
Реалізація Програми дозволить створити до 2020 року страховий фонд на документацію 25 підприємств
(організацій), що дасть можливість у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та в особливий період
забезпечити підприємства, установи,організації та аварійно-рятувальну службу документами страхового фонду
документації області, які необхідні для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення
аварійно-рятувальних заходів, що значно зменшить витрати на розробку нової проектної документації для проведення
аварійно-відновлювальних та відбудовчих робіт, внаслідок чого зменшаться витрати на ліквідацію їх наслідків.
* Перелік потенційно небезпечних об’єктів щорічно затверджується на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та
НС Полтавської області.
Начальник управління з питань цивільного
захисту Полтавської облдержадміністрації

В.М. Стеблянко
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Таблиця 4
Перелік підприємств, установ та організацій, що формують обласний страховий фонд документації

№
позиції

Назва
підприємства,
установи,
організації,
адреса

Назва
об’єкта
будівництва
підприємства
(будівлі,
споруди,
інженерної
мережі)

1

2

3

4

Система
трубопроводів
між УКПГ
Семиренки та
УППГ
Олефирівка;
Полтавська обл.,
Шишацький р-н,
с. Ковалівка, інше
(територія
Ковалівської
сільської ради;

Робочий
проект
облаштування та
реконструкції

1

ПрАТ
«Нафтогазвидобування»

Назва
комплектів
документації на
об’єкт
будівництва

Вид
Обсяг
доку- докумеменнтації,
тації за аркушів
ДСТУ формату
33.104
А4

5

Термін
постаПостачальник
чання
документації
докуме(назва підприємнтації до
ства, установи,
підорганізації),
приємств
його адреса
а СФД,
рік

6
7
І. РОЗДІЛ
ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПДБ
1000
2020

Загальна
(орієнтовна)
вартість
робіт,
грн.

Джерела
фінансування

Назва
підприємства
СФД

8

9

10

11

ПрАТ
«Нафтогазвидобування»,
м. Київ,
вул.Магніторська, 1 км. 42

20950

Власні
кошти підприємства

Північносхідний РЦ
СФД

15
Шишацького
району;
Савенцівської
сільської ради та
Миргородського
району)
Генеральний план Технічна
з інженерними
документамережами; резерція
вуари; трубопроводи.

2

АЗС
ТОВ «Трейд
Коммодіті»
с. Сухинівка

3

ТОВ “Пасіпол”,
вул.
Шишацький
шлях, 3
с. Сагайдак,
Шишацького
району

Виробнича база

Виконавча
документація

ВСЬОГО ПО ІІ РОЗДІЛУ

ПДБ

100

2019

ТОВ «Трейд
Коммодіті»
м. Кам'янське,
проспект
Анушкіна, 82

3005

За рахунок
власних
коштів підприємств,
установ,
організацій
та інших
джерел,
передбачених
законодавством

Північносхідний РЦ
СФД

ПДБ

200

2019

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Пасіпол», 36039,
м. Полтава,
вул. Європейська,
57

4994

За рахунок
власних
коштів підприємств,
установ,
організацій
та інших
джерел, передбачених
законодавством

Північносхідний РЦ
СФД

1300

28949
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ІI. РОЗДІЛ
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
(ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ)
1
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Водозабір № 1

Робочий
проект

Робочий
проект

6000

2017

2
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Водозабір № 2

Робочий
проект

Робочий
проект

6000

2019

3
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Водозабір № 3

Робочий
проект

Робочий
проект

6000

2020

4
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Водозабір № 4

Робочий
проект

Робочий
проект

8000

2019

5
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Водозабір № 5

Робочий
проект

Робочий
проект

5000

2018

КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а

96000

96000

96000

128000

80000

Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

17
6
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Затуринські
очисні споруди

Робочий
проект

Робочий
проект

6000

2020

7
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Супрунівські
очисні споруди

Робочий
проект

Робочий
проект

7000

2020

8
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Головна
каналізаційна
насосна
станція

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Реконструкція
ділянки
каналізаційного
колектору
д=500мм,д=60
0мм по вул.
Пушкарівській в м.
Полтава
Коригування
робочого
проекту

9

Робочий
проект

Робочий
проект,
виконавча
документація

Робочий
проект

ПДБ

6000

360

2018

2017

КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
КП ПОР
«Полтававодоканал»,
м. Полтава,
вул. Пилипа
Орлика, 40а
Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

96000

112000

96000

8648

Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти
Обласний
бюджет та
інші не
заборонені
законодавст
вом кошти

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

Північносхідний РЦ
СФД

18
10
Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1
11
Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Реконструкція
каналізаційного
колектору від
вул.Артема по
Робочий
водорозділу до
проект,
вул. Енгельса та виконавча
місця злиття з документаколектором від ція ІІ черги
вул. Пушкарівської. ІІ, ІІІ
черга
Реконструкція
котельні з
установкою
котла на
Робочий
альтернативно
проект,
му паливі
виконавча
(солома) в
докуменм. Миргород
тація
Полтавської
області по
пров. Спарта ківський,8
ВСЬОГО ПО ІV РОЗДІЛУ

ПДБ

ПДБ

110

800

51270

2017

2020

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

3306

Обласний
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

Обласне комунальне виробниче підприємство
теплового
господарства
„Миргородтепло
-енерго”
м. Миргород,
пров. Луговий, 11

16660

Місцевий
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

828614
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III. РОЗДІЛ
ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
(ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, СПОРТИВНІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ,
ТОРГІВЛІ), ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ІНШЕ
1

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Нове
будівництво
спортивного
залу Решетилівського
професійного
аграрного ліцею
імені І.Г. Боровенського по
вул. Порівська,
81 в селищі
Решетилівка
Полтавської
області.
Коригування.

Робочий
проект,
виконавча
документтація

ПДБ

790

2017

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

16551

Обласний
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

2

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Реконструкція
громадської
будівлі по
вул. Шевченка, 96 в
м. Полтава
(гуртожиток 3ій блок і 4-ий
блокжитловий
фонд)

Робочий
проект,
виконавча
документтація

ПДБ

1 110

2018

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

20471

Обласний
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

20
та влаштуання
в учбових
приміщень в
інженернолабораторному корпусі
(нежитловий фонд)
ВСЬОГО ПО V РОЗДІЛУ

1900

37022

ІV. РОЗДІЛ
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1

Кременчуцька
ЦРЛ, 39627
Полтавська обл.,
м. Кременчук,
проспект
Полтавський, 4

Соматичний
корпус;
- будівля
поліклініки;
- будівлі та
споруди

2

Новосанжарська
ЦРЛ, смт. Нові
Санжари,
вул. Шевченка,51/49

Будівлі,
інженерні
мережі

Свідоцтво
на праволасності,
державний
акт на
землю,
технічні
паспорти
Типовий
проект
потребує
відновлення,
технічний
паспорт

ВСЬОГО ПО VІ РОЗДІЛУ

ПДБ

58

2018

Кременчуцька
ЦРЛ, 39627
Полтавська обл.,
м. Кременчук,
проспект
Полтавський, 4

2703

Місцевий
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

ПДБ

100

2019

Новосанжарська
ЦРЛ, смт. Нові
Санжари, вул.
Шевченка,51/49

3005

Районний
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

158

5708

21
V. РОЗДІЛ
ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
1

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Реставрація
Робочий
Полтавської
проект,
обласної
виконавча
філармонії по
документвул. Гоголя, 10
тація
в м. Полтава
(будинок коли шньої хоральної
синагоги)
ВСЬОГО ПО VІІ РОЗДІЛУ

ПДБ

1 980

2017

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

1980

36848

Обласний
Північнобюджет та східний РЦ
інші не
СФД
заборонені
законодавст
вом кошти

36848

VІ. РОЗДІЛ
ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ
1

ТОВ
Технологічна
«Новооржицький документація
цукровий завод»,
вул. Центральна,
2, смт. Оржиця

Технічна
документтація

ТД

80

2018

ТОВ
«Новооржицький
цукровий завод»,
вул. Центральна,
2, смт. Оржиця

3008

За рахунок
власних
коштів підприємств,
установ,
організацій
та інших
джерел, передбачених
законодавством

Північносхідний РЦ
СФД

22
2

Пирятинська
нафтобаза
Полтавської філії
ТОВ „Татнефть –
укрнєфтєпродукт“, вул.
Абаканська, 69

Технічна
документація

Технічна
документтація

ПДБ

ВСЬОГО ПО ІХ РОЗДІЛУ

200

2017

ТОВ „ТАТнєфть
– АЗС - Україна“,
м. Полтава,
вул. Половка, 62

280

4994

За рахунок
власних
коштів підприємств,
установ,
організацій
та інших
джерел, передбачених
законодавством

Північносхідний РЦ
СФД

Власні
кошти

Північносхідний
РЦ СФД

8002

VII. РОЗДІЛ
ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТИ
1

Власники
Закінчені
закінчених
будівництво
будівництвом
м
(реконструк- (реконструкцією) об’єктів
цією)
об’єкти

ПДБ

ПДБ

Визнач 2017ає-ться 2020
за
фактом

Власники
Визначаєзакінчених
ться за
будівництвом фактом
(реконструкцією) об’єктів

23

VIII. РОЗДІЛ
ІНШІ УСТАНОВИ ТА ОБ'ЄКТИ
1

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
м. Полтава,
вул. Зигіна,1

Реконструкція
існуючого
електрообладнання та
електричних
мереж будівлі
Полтавської
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки ім.
І.П. Котляревського по вул.
Леніна, 17 в
м. Полтаві. І і
ІІ черги.
Коригування.

Робочий
проект,
виконавча
документтація

2

СЛД №3
м.Кобеляки КЦТ
№334
м.Кременчук
ПФ ПАТ
«Укртелеком»
м. Кобеляки
вул. Шевченка,
48/36

- генплан
проходження
мереж зв’язку;
- АТС – 35 шт.;
- РТВ – 11 шт.

Схеми,
плани,
робочі
креслення,
проектна
документтація

ПДБ

ПДБ

600

2018

Управління
капітального
будівництва
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
м. Полтава,
вул. Зигіна, 1

12570

Обласний
бюджет
розвитку

Північносхідний РЦ
СФД

150

2018

СЛД №3
м.Кобеляки КЦТ
№334
м.Кременчук
ПФ ПАТ
«Укртелеком»
м. Кобеляки
вул. Шевченка,
48/36

3830

Власні
кошти
підприємства

Північносхідний РЦ
СФД

3

Святопокровська
церква,
с. Кам`яні
Потоки (1905)

4

Центр охорони
та досліджень
пам’яток
археології
Управління
культури
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Будівля Святопокровської
церкви

Акт на
землю;
акт на
право
власності,
технічний
паспорт

ПДБ

20

Комплекти
Облікові
облікової
картки.
документації на
Акти
пам’ятки
обстежень.
археології
КартограПолтавської
фічні та
області,
ілюстразанесені до
тивні
Державного
матеріали
реєстру
нерухомих
пам’яток
України.
ВСЬОГО ПО Х РОЗДІЛУ

ОД

500

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

Начальник управління з питань цивільного
захисту Полтавської облдержадміністрації

24
2017

2018

Святопокровська
церква

1857

Місцевий
бюджет та
інші не
заборонені
законодавс
твом кошти

Північносхідний РЦ
СФД

Центр охорони
та досліджень
пам’яток
археології
Управління
культури
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

10475

Обласний
бюджет

Північносхідний РЦ
СФД

1270

28732

58 158

973 875

В.М. Стеблянко

