
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ОБЛАСНОГО  

СТРАХОВОГО ФОНДУ  ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 НА 2018-2020 РОКИ 

 

1 Ініціатор розроблення Програми: 
Державний архів  

Вінницької області 

2 
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про розроблення Програми 

Резолюція голови Вінницької 

обласної держадміністрації від 

20.01.2017 р. на лист Південно-

західного регіонального центру 

страхового фонду документації 

від 16.01.2017р. №02/9 «Про 

створення страхового фонду 

документації» 

3 Розробник Програми 
Державний архів  

Вінницької області 

4 Співрозробники Програми 

Департамент будівництва, 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, 

Департамент житлово-

комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури  

облдержадміністрації, 

Департамент соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації, 

Управління у справах  фізичної 

культури  та спорту 

облдержадміністрації,  

Управління у справах 

національностей та релігій 

облдержадміністрації,  
Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Управління  культури і мистецтв 

облдержадміністрації, 

Управління спільної 

комунальної власності 

територіальних 

громад Вінницької області 

5 Відповідальний виконавець Програми 
Державний архів  

Вінницької області 

6 Учасники Програми 

Структурні підрозділи обласної 

держадміністрації, установи, 

організації та підприємства 

7 Терміни реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7.1 
Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 
- 

8 
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних програм) 

Обласний бюджет, районні 

бюджети, міські міст обласного 



значення бюджети, сільські, 

селищні бюджети 

9 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 
568,3тис. грн. 

9.1 в тому числі бюджетних коштів 461,2тис. грн. 

 - з них коштів обласного бюджету 287,6 тис. грн. 

10 Основні джерела фінансування Програми 

Обласний бюджет, районні та 

міські, сільські, селищні 

бюджети, власні кошти 

організацій та підприємств 

 

 



 

 

V. Фінансове і ресурсне забезпечення виконання   Програми створення страхового фонду  

документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

Всього витрат на 

виконання Програми 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 
161,1 116,0 291,2 568,3 

державний бюджет (в 

межах власних 

надходжень установ) 

- - - - 

обласний бюджет 4,4 65,9 217,3 287,6 

Районні, міські (міст 

обласного значення 

бюджети) 

96,6 32,5 16,8 145,8 

Бюджети сіл, селищ, 

міст районного 

підпорядкування 

- 14,8 13,0 27,8 

кошти не бюджетних 

джерел 
60,2 2,8 44,1 107,1 



VІ. Фінансове і ресурсне забезпечення  виконання Програми створення страхового фонду  

документації Вінницької області на період з 2018по 2020 рік 

 (в розрізі районних та міських бюджетів) 

                                                                                                                                                      тис.грн. 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

 

2020 р. 

Всього витрат на 

виконання програми 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 
161,1 116,0 291,2 568,3 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет 4,4 65,9 217,3 287,6 

Районні, міські (міст 

обласного значення 

бюджети) 

Районні бюджети 

Вінницький 

Гайсинський 

Калинівський 

Липовецький 

Немирівський 

Піщанський 

Погребищенський 

Теплицький 

Тиврівський 

Томашпільський 

Тростянецький 

Тульчинський 

Шаргородський 

 

Міські бюджети: 

Вінницький 

Жмеринський 

 

Разом: 

 

 

 

 

10,4 

4,1 

6,4 

4,3 

- 

27,5 
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- 

4,4 

4,4 
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21,2 

- 

 

96,5 
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- 

- 

- 

- 

- 

9,9 

10,3 

- 

2,7 

- 

- 

- 

 

 

       - 

     8,4 

     

    32,5 

 

 

 

 

6,0 

- 

- 

 

2,1 

- 

- 

- 

- 

1,6 

- 

2,3 

- 

 

 

4,8 

- 

 

16,8 

 

 

 

 

17,6 

4,1 

6,4 

4,3 

2,1 

27,5 

9,9 

10,3 

9,7 

4,3 

4,4 

6,7 

4,1 

 

 

26 

8,4 

 

145,8 

Бюджети сіл, селищ, 

міст районного 

підпорядкування 

- 14,8 13,0 27,8 

кошти не бюджетних 

джерел 
60,2 2,8 44,1 107,1 



 

 

 

VІІ. Показники продукту Програми створення страхового фонду  

документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік 
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  Всього за 

період дії 

програми 

(або до кінця 

дії Програми) 

2018 р. 2019р. 2020 р. 

1 2 3 4 5 6 7 10 

І 

1 Виготовлення 

страхових копій 

документів 

(мікрофільмокопій) 

Кадр Мікрофільмо

копії  
відсутні 

8484 6167 15810 31974 

ІІ 

1 Середні витрати на 

виготовлення однієї 

мікрофільмокопії 

Тис. 

грн./шт. 
 0,028 0,028 0,028 0,028 

ІІІ 

1 Якість проведених 

робіт 

%  100 100 100 100 



 

 

VІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми створення страхового фонду  

документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік 

 

 

№ з/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн. 

 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Виготовлення 

страхових копій 

документів 

(мікрофільмокопій) 

1.Підготовка до 

мікрофільмування 

та виготовлення  

мікрофільмокопій 

2018 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

будівництва, 

містобудування та 

архітектури 

облдержадміністрації: 

- школа, с. Сосонка 

Вінницького району 

(реконструкція); 

- Кисляцька спеціальної 

ЗОШ інтернат 

Гайсинського району  

(будівництво, спальний 

корпус); 

- школа, с. Гущинці,  

Калинівського району  

(будівництво); 

- дошкільний навчальний 

заклад «Пролісок»  смт. 

Сутиски Тиврівського 

району (реконструкція); 

- будівля поліклініки під 

дитячий садок по вул. 

Незалежності в смт. 

Шпиків 

Тульчинського району 

(реконструкція); 

- дитячий садок  

с. Цибулівка 

Тростянецького району 

(реконструкція); 

- пологове відділення 

Шаргородської 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

Районні бюджети 

 

 

 

 

 

Міські бюджети 

 

 

 

 

Бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного 

підпорядкування 

 

 

 

 

 

Кошти   

не бюджетних  

установ 

 

 

 

2018 – 4,4 

2019 – 65,9 

2020 – 217,3 

 

 

 

2018 – 75,3 

2019 – 24,1 

2020 – 12,0 

 

 

 

2018 –28,3 

2019 –8,4 

2020 – 4,8 

 

 

2018–    - 

2019 –  14,8 

2020 –  13,0 

 

 

 

 

 

 

2018 – 60,2 

2019 – 2,8 

2020 – 44,1 

 

Забезпечення 

користувачів 

необхідними 

документами у 

разі відсутності, 

втрати, псування 

або 

недоступності 

документації у 

випадках 

стихійного лиха, 

пожеж, аварій, 

катастроф, інших 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру 



центральної районної 

лікарні (реконструкція) 

 

 

 

 

 

 

 

    -корпус лікувально- 

діагностичного   відділення 

обласної 

фізіотерапевтичної лікарні 

м. Хмільник 

(реконструкція) 

- незавершена будівля під 

клуб  с. Приборівка  

Липовецького району; 

- науково-проектна 

документація з реставрації 

та пристосування пам’ятки 

архітектури національного 

значення «Палац» ох. № 

978 (будівля 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів)  

с. Чорномин, Піщанського 

району; 

- школа в с. Гопчиця  

Погребищенського району 

 (будівництво); 

- поліклініка 

смт. Теплик (будівництво); 

- загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів під 

дитячий садок-ясла   

м. Жмеринка 

 (реконструкція); 

- Вінницький обласний 

український академічний 

музично-драматичний 

театр ім. Садовського  

вул. Театральна, 13,  

м. Вінниця ( реставрація з 

реконструкцією). 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

   



облдержадміністрації: 

- ВАТ «Птахокомбінат  

Бершадський» (котельня) 

с. Війтівці, Бершадського 

району. 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергетики та 

інфраструктури  

облдержадміністрації: 

КП«Вінницяоблводоканал» 

Магістральні водогони; 

- Департамент міського 

господарства Вінницької 

міської ради. Будівництво 

мережі каналізації вулиць 

мікрорайону «Старе 

місто»(квартальні комітети 

«Зоряний», 

«Лівобережний», 

«Царина», «Поділля») -ІІІ 

етап; 

- ДП «Гайсинводоканал» 

Будівництво артезіанської 

свердловини; 

- Носівецька с/р  

Кооператив «Джерело». 

Будівництво водогону за 

підтримки Швейцарсько- 

українського проекту 

«Підтримка 

децентралізації в Україні»; 

- КП 

«Вінницяоблводоканал» 

Комплекс споруд 

водопровідних станцій  

№ 2 і  № 3 ВНС; 

- КП 

«Вінницяоблводоканал» 

Водопровідні насосні 

станції ІІІ-ІV; 

- Сестринівська сільська 

рада 

Будівництво водопровідної 

мережі  по с. Сестринівка  



Козятинського району, 24 

км.; 

- Теплицька селищна рада, 

смт. Теплик, вул. 

Незалежності,32. 

Реконструкція КНС; 

- Тульчинське ДП 

 КП 

«Вінницяоблводоканал». 

Реконструкція КНС та 

каналізаційної мережі  

м. Тульчин; 

- КП 

«Вінницяоблводоканал». 

Очисні споруди 

каналізації; 

- ДП «Липовецьводоканал» 

КП 

«Вінницяоблводоканал» 

Реконструкція очисних 

споруд системи 

централізованого 

водовідведення в м. 

Липовець; 

- ДП «Липовецьводоканал»   

КП 

«Вінницяоблводоканал» 

Будівництво трьох 

свердловин з відводом 

водогону до мереж в м. 

Липовець (в мікрорайонах 

Центр, Кам’янка, Гайсин); 

- Літинська  селищна рада 

Будівництво системи 

каналізації та очисних 

споруд по технології 

«BIOTAL» продуктивністю 

400м 3 / добу з введенням 

першої пускової черги 

продуктивністю 200м 3/ 

добу для частини 

 смт. Літин. 

Департамент соціальної 

та молодіжної політики 

облдержадміністрації: 



- Антопільський 

психоневрологічний 

інтернат (комплекс 

будинків)  вул. 

Жовтнева,46, с. Антопіль 

Томашпільський район; 

- Вороновицький 

психоневрологічний 

інтернат  (будівля 

інтернату) вул. Гагаріна, 

24, смт. Вороновиця, 

Вінницький район; 

- Брацлавський 

психоневрологічний 

інтернат (комплекс 

будинків) вул. М. 

Кривоноса,6,  

смт. Брацлав, 

Немирівський район; 

- Стрижавський дитячий 

будинок-інтернат 

(житловий корпус, насосна  

станція, водопровідна 

каналізація, водопровідна 

башта) 

вул. Новосільська, 39,  

смт. Стрижавка, 

Вінницький район; 

- Вінницький будинок  

інтернат геріатричного 

профілю (комплекс 

будинків) 

вул. Хмельницьке шосе, 

106, м. Вінниця. 

Управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації:  
- Томашпільська районна  

дитячо-юнацька  спортивна 

школа (котельня, 

адмінбудинок павільйон). 

Управління у справах 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації:  



- Римсько-католицька 

церква. Приміщення 

монастиря і вежі Ордена 

Кармелітів Тшевічкових, 

м. Бар; 

- Римсько-католицька 

церква. Костел Святого 

Михаїла Архангела,  смт. 

Вороновиця Вінницького 

району; 

 -Римсько-католицька 

церква. Костел Святого 

Йосипа, м. Немирів; 

 -Українська православна 

церква. Свято-

Воскресенський храм, 

м. Вінниця; 

- Українська православна 

церква. Свято-

Миколаївський храм,  

м. Вінниця; 

- Українська православна 

церква. Свято-Успенський 

храм, м. Бар; 

- Українська православна 

церква. Храм Різдва 

Богородиці, м. Хмільник. 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації: 

- реконструкція 

господарського корпусу 

Вінницької дитячої 

клінічної лікарні. 

м.Вінниця  вул. 

Хмельницьке шосе, 108; 

-реконструкція, 

реставрація міжобласного 

центру судово-

психіатричної експертизи 

по вул. Пирогова, 109 – 

частини пам’ятки 

архітектури та 

містобудування  місцевого 

значення «Комплекс 



психіатричної лікарні» м. 

Вінниця. 

Управління  культури і 

мистецтв 

облдержадміністрації: 

- Тульчинське училище 

культури. Комплекс 

будівель та споруд по вул. 

Леонтовича,52 м. Тульчин. 

Управління спільної 

комунальної власності 

територіальних 

громад Вінницької 

області: 

- адміністративний 

будинок по вул. 

Хмельницьке шосе, 7. 

ПАТ «Вінницягаз», м. 

Вінниця: 

- будівництво підвідного 

газопроводу до смт. 

Шпиків Тульчинський 

район; 

- будівництво підвідного 

газопроводу до західної 

частини м. Гайворон 

Кіровоградська область; 

- Газопостачання  

с. Яланець  

Томашпільський район; 

- зовнішнє газопостачання 

с. Торків Тульчинський 

район; 

- зовнішнє газопостачання  

смт. Шпиків, с.Винокурня, 

с.Шпиківка  Тульчинський 

район. 

«Набережний квартал», 

м. Вінниця: 

 

- ЖБК «НОВОБУДОВА»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 



приміщеннями по вул. 

Покришкіна,8В,м. Вінниця  

(будинок № 1); 

 

- ЖБК «НОВОБУДОВА-

2»: Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по вул. 

Покришкіна,8В,м. Вінниця  

(будинок № 2); 

 

-ЖБК «НОВОБУДОВА-3»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по вул. 

Покришкіна,8В,м. Вінниця  

(будинок № 3); 

 

-ЖБК «НОВОБУДОВА-6»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по  

вул. Покришкіна,8В,м. 

Вінниця  (будинок № 6); 

- ЖБК «ВОСЬМИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ 4Б»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудованими 

приміщеннями по  

вул. Князів Коріатовичів, 

116, 

м. Вінниця  (будинок № 1); 

 

- ЖБК «РЕЗИДЕНЦІЯ-2»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудованими 



приміщеннями по  

вул. Князів Коріатовичів, 

116, 

м. Вінниця  (будинок № 2); 

 

- ЖБК «РЕЗИДЕНЦІЯ-3»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудованими 

приміщеннями по вул. 

Князів Коріатовичів, 116, 

м. Вінниця  (будинок № 3); 

 

 -ЖБК «БУДКОМФОРТ»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по  

вул. Князів 

Коріатовичів,118 в  м. 

Вінниця  (будинок № 1); 

 

-ЖБК «БУДКОМФОРТ-2»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по  

вул. Князів 

Коріатовичів,118 в м. 

Вінниця  (будинок № 2); 

 

-ЖБК «БУДКОМФОРТ-3»: 

Будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями по вул. 

Князів Коріатовичів,118 в, 

м. Вінниця  (будинок № 3); 

 

-ЖБК «ЖИТЛОБУД»: 

Будівництво дюкерного 

переходу водогону через 



річку Південний Буг для 

забезпечення 

водопостачання  житлових  

будинків м. Вінниця, вул. 

Київська, 16. 

 

ТОВ «Вінницябуд»: 

 - група багатоповерхових  

ж/б з вбудованими 

приміщеннями,  

вул. В. Порика,  

м. Вінниця; 

- будівництво 

багатоповерхового 

житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями вул. 600 –

річчя, 7, м. Вінниця. 

 

Вінницький центр  

соціальної  реабілітації 

дітей інвалідів «Промінь» 

- комплекс будинків 

Вінницького центру  

соціальної  реабілітації 

дітей інвалідів «Промінь» 

 

Вінницький  

міжрегіональний центр  

професійної 

реабілітації інвалідів 

«Поділля»: 

 - будови та споруди, 

інженерні мережі 

Вінницького 

міжрегіонального центру  

професійної  

реабілітації інвалідів 

«Поділля». 

 

 

 


