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І. Загальні положення

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації (далі – СФД) України.
Страховий фонд документації міста Одеси – банк документів, який створюється Одеською міською радою і є складовою частиною                              СФД України.
До складу СФД міста Одеси входять документи страхового фонду на об’єкти культурної спадщини, об’єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, техногенно- та екологічно-небезпечні об’єкти, також об’єкти будівництва, розташовані на території міста.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється за умови закладення проектної документації до СФД, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.
Роботи щодо створення СФД міста Одеси здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.

ІІ. Проект паспорта бюджетної Програми
на 2012-2016 роки

1. 150000           Управління капітального будівництва Одеської міської ради
        (КФКВ)                                     (найменування головного розпорядника коштів)
2.  080000          Управління охорони здоров’я Одеської міської ради 
      (КФКВ)                                     (найменування головного розпорядника коштів)

3.  150000          Управління капітального будівництва Одеської міської ради
      (КФКВ)                                     (найменування відповідального виконавця)

4.  080000          Управління охорони здоров’я Одеської міської ради 
        (КФКВ)                                       (найменування відповідального виконавця)

5.                        Програма створення СФД міста Одеси на 2012-2016 роки
                                                             (найменування бюджетної Програми)

6. Обсяг бюджетного призначення:
Загальний обсяг фінансування Програми складає 1006,9 тис.грн та здійснюється:
- за рахунок бюджету міста Одеси – 378,5 тис.грн;
- за власні кошти підприємств, установ та організацій – 628,4 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за рахунок бюджету міста Одеси здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.

7. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:
7.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 26 пункт 22, частина перша, стаття 31 пункт б.1 – делеговані повноваження, стаття 33 пункт 6).
7.2. Закон України «Про страховий фонд документації України».
7.3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
7.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року                 № 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації».

8. Напрями діяльності:

1
Напрями діяльності, що здійснюються в межах міського бюджету:

- створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини;

- створення страхового фонду документації на об’єкти охорони здоров’я 
2
Напрями діяльності, що здійснюються за власні кошти підприємств, установ та організацій:

- створення страхового фонду документації на об’єкти промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та транспортного сполучення міста;

- створення страхового фонду документації на потенційно – небезпечні об’єкти міста;

- створення страхового фонду документації на об’єкти нового будівництва (реконструкції)

9. Категорія економічної класифікації:

         КЕКВ
Найменування
           1134
Оплата послуг, крім комунальних
           1172
Дослідження і розробки, державні програми



10. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної Програми:

№
з/п
Показники
Од. вимі-ру
Джерело інформа-ції
Загаль-ний фонд
Власні кошти                 під-приємств
Разом
1. Витрат
1.1
загальний обсяг фінансування Програми
тис.грн
звітність
378,5
628,4
1006,9
1.2
кількість об’єктів, які залучаються до виконання Програми

од.

звітність

7

58

65
2. Продукту

Орієнтовний обсяг документації страхового фонду міста Одеси
тис. арку-шів ф.А4
звітність
26
45,8
71,8

ІІІ. Визначення проблем

Природні катаклізми, які останніми роками набули катастрофічних наслідків, аварії на системах життєзабезпечення та терористичні акти завжди супроводжуються вторинними вражаючими чинниками: пожежами, вибухами, затопленнями територій, виникненням зон зараження інфекційними хворобами, отруєнням населення, ураженням електричним струмом. Внаслідок цього в Україні гине щороку до півтори тисячі осіб. Кожного п’ятого з них можна було б врятувати, якби в розпорядженні аварійно-рятувальних загонів були плани чи креслення споруд, мереж, комунікацій, за якими їх зводили.
Для прийняття рішень та для оперативного реагування на складні метеорологічні ситуації, аварії та інші катаклізми, які можуть загрожувати життю населення на відповідній території, органи місцевого самоврядування повинні мати необхідні матеріально-технічні ресурси, в тому числі і страховий фонд документації на об’єкти підвищеної небезпеки, об’єкти, які є важливими для життєзабезпечення даних територій, а також об’єкти історико-культурної спадщини.


IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 
програмним методом 

Програма створення страхового фонду документації міста Одеси                       на 2012-2016 роки розроблена відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України».
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня                       2002 року № 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації» формування СФД міста Одеси проводиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації міської програми.
Підставою для розроблення Програми є номенклатура виробів та продукції, переліки об’єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків, об’єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об’єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно- і екологічно-небезпечних та інших об’єктів, документація на які підлягає закладенню до обласних (регіональних) СФД. 
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється за умови закладення проектної документації до страхового фонду документації, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.

V. Визначення мети Програми

Метою бюджетної Програми є забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради та підприємств-постачальників документації документами СФД міста Одеси. Страховий фонд документації міста Одеси створюється для виконання таких робіт:
     	- організація виробництва продукції господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, у разі втрати або неможливості отримання документації на неї;
- проведення відбудовчих робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах будівництва, об’єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків у разі втрати або неможливості отримання проектної документації на них;
- проведення відбудовчих робіт на об’єктах будівництва, об’єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків в умовах особливого періоду;
- проведення відбудовчих робіт (консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій;
- збереження інформації про об’єкти культурної спадщини і документації на них (у разі  пошкодження або втрати оригіналів).


VI. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2012-2016 років згідно з Планом реалізації (додаток 1 до Програми).
Протягом року мікрофільмування виконується Південним регіональним центром СФД у строки, узгоджені з виконавчими органами Одеської міської ради та підприємствами. 
Реалізація заходів щодо створення СФД міста Одеси після закінчення дії даної Програми забезпечується розробленням нової Програми.

VII. Перелік завдань Програми

Завданнями Програми є:
- створення СФД міста Одеси для проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на підприємствах, об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення в разі втрати або неможливості отримання проектної документації будівництва на них;
- створення СФД міста Одеси для проведення відбудовчих робіт (реставрації та ремонту) на нерухомих об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах надзвичайних ситуацій, а також внаслідок  природного старіння конструкцій.

VIII. Перелік заходів Програми

Перелік заходів Програми наведено у додатку 1 до Програми створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки.

IX. Ресурсне забезпечення Програми.
Фінансове забезпечення Програми

Відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України                         від 13 березня 2002 року № 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації» джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання (у мирний час) СФД міста Одеси є місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності)                  у межах, передбачених Програмою, та інших джерел, передбачених законодавством.
Вартість виготовлення документів страхового фонду визначена відповідно до вимог наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства фінансів України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 9 листопада 2004 року                            «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації» та нормативних документів системи СФД:                                         СОУ 75.2-00010103-004:2004 «Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду» і СОУ                              75.2-00010103-003:2004 «Нормативи витрат матеріалів у мікрографії».
Враховуючи, що виконання робіт, передбачених Програмою, планується проводити протягом п’яти років, вартість робіт може змінюватися залежно від інфляції та факторів часу (збільшення рівня оплати праці працівників відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії, збільшення цін на матеріали, які використовуються у технологічному процесі, тощо).
Загальний обсяг фінансування Програми на весь термін її реалізації становить 1006,9 тис.грн, у тому числі з бюджету міста Одеси –                               378,5 тис.грн, власні кошти підприємств, установ, організацій –                             628,4 тис.грн (додаток 2).

X. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.
Організація забезпечення Програми і здійснення контролю за її виконанням


Замовником СФД міста Одеси є виконавчі органи Одеської міської ради.
Забезпечення координації, організації заходів та контролю щодо реалізації Програми створення СФД здійснює департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради.
Виготовлення документів СФД здійснює Південний регіональний центр СФД.
Постачальник документації – юридичні особи, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення СФД.
Реалізація Програми здійснюється шляхом укладання договорів про надання послуг зі створення документа СФД з Південним регіональним центром СФД. 
Комплект документації на об’єкти і споруди для виготовлення документів СФД за складом та технічними вимогами повинен відповідати реальному стану об’єкта на момент укладання договору та забезпечувати можливість проведення будівельних, відбудовних або ремонтних робіт на об’єкті у випадку його пошкодження, руйнування або знищення. 
Власники документації несуть відповідальність за повноту цього комплекту при постачанні на мікрофільмування і своєчасне внесення до нього змін.
Створення СФД міста Одеси включає підготовку документації до мікрофільмування, виготовлення документів СФД та закладання виготовлених мікрофільмів на базу зберігання СФД України.
Мікрофільми, відправлені на базу зберігання, заносяться в установленому порядку до Державного реєстру документів СФД України. 
Користувачем документації страхового фонду є виконавчі органи Одеської міської ради та постачальники документів.

XI. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми зі створення СФД міста Одеси забезпечить розвиток функціонування міської підсистеми державної системи попереджування та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру і, внаслідок цього, зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Реалізація Програми дозволить у разі необхідності:
- своєчасно забезпечити органи місцевого самоврядування та сили з ліквідації наслідків аварій та катастроф документами міського СФД, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;
- у найкоротші терміни провести відбудовчі та будівельні роботи на підприємствах, об’єктах систем життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах культурної спадщини, розташованих на території міста.



Секретар ради						                             О. Бриндак











Додаток 1 
до Програми створення СФД міста Одеси на 2012-2016 роки


             
План реалізації Програми створення страхового фонду документації міста Одеси



№ з/п

Перелік об’єктів, адреса.
Назва установи, підприємства, організації.
Позначення основних комплектів документації
Строк виконання заходу (рік мікрофіль-мування)
Виконавці (постачальники документації)
Джерела фінансу-вання
Орієнтовані обсяги фі-нансування
(тис.грн)
Очікува-ний результат (орієнтов-ний обсяг докумта-ції, арк.ф.А4)
1. Об’єкти культурної та історичної спадщини
1
Будівля Англійського клубу (Музей морського флоту)   
м. Одеса, вул. Ланжеронівська,6.
Проект реставрації (ПДБ)
2012
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
12,0
1000
2
Міст-пам’ятник архітектури «Новіков міст» 
по вул. Жуковського через Деволанівський узвіз у м. Одесі.
Проект реконструкції (ПДБ)
2012
Управління капітального будівництва 
Одеської міської рад
Бюджет міста Одеси
6,0
500
3
Будинок Руссова 
м. Одеса,  вул. Садова, 21 
Проект реконструкції (ПДБ)
2015
Управління капітального будівництва 
Одеської міської рад
Бюджет міста Одеси
12,0
1000
4
Пам’ятки містобудування та архітектури м. Одеси відповідно   до щорічних планів реконструкцій та реставрацій.
Проекти реконструкції та реставрації (ПДБ)
2013
Управління капітального будівництва 
Одеської міської рад
Бюджет міста Одеси
71,5
5500


2014


77,0
5500


2015


82,5
5500


2016


93,5
5500



2. Об’єкти охорони здоров’я
5
КУ «Міська клінічна лікарня № 10» 
м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61.
Будівлі лікарні. Технічні паспорти, плани, схеми (ПДБ)
2012
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
4,0
300
6
КУ «Міська клінічна лікарня № 1» 
м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 32.
Будівлі лікарні. Технічні паспорти, плани, схеми (ПДБ)
2013
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
4,5
300
7
КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня»
м. Одеса, вул. Пастера, 5/7.
Будівлі лікарні. Технічні паспорти, плани, схеми (ПДБ)
2014
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
4,5
300
8
КУ «Міська клінічна лікарня № 9 ім. проф. О.І. Мінакова» 
м. Одеса,  вул. Пастера, 9.
Будівлі лікарні. Технічні паспорти, плани, схеми (ПДБ)
2015
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
5,5
300
9
КУ «Міська клінічна лікарня № 11» 
м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5.
Будівлі лікарні. Технічні паспорти, плани, схеми (ПДБ)
2016
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста Одеси
5,5
300
Разом з міського бюджету
378,5
26000

Разом з міського бюджету за роками
2012


22,0
1800

2013


76,0
5800

2014


81,5
5800

2015


100,0
6800

2016


99,0
5800
3. Будівлі, споруди, мережі підприємств, установ та організацій 
за власні кошти
3.1. Промисловість
1
ЗАТ «Одесакондитер»
65007, м. Одеса,  3-й Водопровідний пров., 9.
Будівлі підприємства. Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ЗАТ «Одесакондитер»
Власні кошти
6,6
600
2
ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»
65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16.
Будівлі підприємства. Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»
Власні кошти
6,6
600
3
ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»  
65058, м.  Одеса, Французький бул., 36.
Будівлі підприємства. Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ЗАТ «Одеський завод шампанських вин»
Власні кошти
6,6
600
4
ЗАТ «Одесавинпром»
65044, м. Одеса, Французький бул., 10.
Будівлі підприємства. 
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ЗАТ «Одесавинпром»
Власні кошти
6,6
600
5
ЗАТ ВО «Одеський консервний завод» 
65023, м. Одеса, вул. Водопровідна, 22.
Будівлі підприємства.
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ЗАТ ВО «Одеський консервний завод»
Власні кошти
6,6
600
6
ТОВ «Маслоекстраційний завод»
65028, м. Одеса, вул. Мечникова, 132.
Будівлі підприємства.
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ТОВ «Маслоекстраційний  завод»
Власні кошти
6,6
600
7
 ЗАТ «Одеський коньячний завод» 
 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 13.
Будівлі підприємства.
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ЗАТ «Одеський коньячний  завод»
Власні кошти
6,6
600
8
ВАТ «Одеський деревообробний завод»
65098, м. Одеса, вул. Партизанська, 16.
Будівлі підприємства.
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)
2012
ВАТ «Одеський
деревообробний  завод»
Власні кошти
6,6
600
9
ВАТ «Елакс»
65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87.
Будівлі підприємства.
Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС (ПДБ АРКД)

2012
ВАТ «Елакс»

Власні кошти
6,6
600
10
ВАТ «ЛУКОЙЛ - Одеський нафтопереробний завод»
65041, м. Одеса, Шкодова гора, 1/1.
Будівлі підприємства. Технічні паспорти, плани, схеми, ПЛАС, проекти реконструкції (ПДБ АРКД)
2012
ВАТ «ЛУКОЙЛ - Одеський нафтопереробний завод»

Власні кошти
6,0
500


2013


6,5
500


2014


7,0
500


2015


7,5
500


2016



8,5
500

3.2. Енергозабезпечення

11
КП «Одеські магістральні електричні мережі» 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70.
Мережі електропостачання.
Плани, схеми, креслення (ПДБ)
2012

Власні кошти
6,0
500


2013


6,5
500


2014


7,0
500


2015


7,5
500


2016


8,5
500

3.3. Транспортне сполучення

12
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
65054, м. Одеса  вул. Центральний аеропорт.
Об’єкти аеропорту.
Проект реконструкції аеропорту (ПДБ)
2013
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
Власні кошти
65,0
5000

3.4. Системи водопостачання та каналізації

13
Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»
65039 м. Одеса, вул. Басейна, 5.
ВНС, КНС, мережі водопроводу та каналізації.
Загальні дані, креслення, плани, схеми (ПДБ)
2012
Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»
Власні кошти
12,0
1000


2013


13,0
1000


2014


14,0
1000


2015


15,0
1000


2016


17,0
1000
3.5. Системи теплопостачання
14
КП «Теплопостачання міста Одеси» 
м. Одеса, вул. Балківська, 1 б.
Котельні, мережі теплопостачання.
Загальні дані, креслення, плани, схеми (ПДБ)
2012
КП «Теплопостачання міста Одеси»
Власні кошти
6,0
500


2013


6,5
500


2014


7,0
500


2015


7,5
500


2016


8,5
500

3.6. Потенційно небезпечні об’єкти

15
ВАТ «Одеський портовий холодильник»
65026, м. Одеса, Митна пл., 1 Б.
План ліквідації аварійних ситуацій (АРКД)
2012
ВАТ «Одеський портовий холодильник»
Власні кошти
6,0
600
16
ВАТ «Весна»
65031, м. Одеса, Новомосковська дор., 13.
План ліквідації аварійних ситуацій (АРКД)
2012
ВАТ «Весна»
Власні кошти
6,0
600
17
ВАТ «Янтар»
65031, м. Одеса, Новомосковська дор., 21.
План ліквідації аварійних ситуацій (АРКД)
2012
ВАТ «Янтар»
Власні кошти
6,0
600
18
ДП «Одеський портовий елеватор» 
65003 м. Одеса, Хлібна гавань,4.
План ліквідації аварійних ситуацій (АРКД)
2012
Державна акціонерна компанія «Хліб України»
Власні кошти
6,0
600
19
Потенційно небезпечні об’єкти згідно з Переліком ПНО міста.
Будівлі та споруди.
Загальні дані, плани, схеми, креслення (ПДБАРКД)
2012
Власники об’єктів
Власні кошти
6,0
500


2013


6,5
500


2014


7,0
500


2015


7,5
500


2016


8,5
500

3.7. Об’єкти нового будівництва

20
Об’єкти нового будівництва, реконструкції та реставрації згідно               зі щорічними планами введення в експлуатацію ЗБО.
Будівлі та споруди.
Загальні дані, плани, схеми, креслення (ПДБ)
2012
Замовники будівництва

12,0
1000


2013


39,0
3000


2014


56,0
4000


2015


75,0
5000


2016


85,0
5000
Разом за власні кошти
628,4
45800
Разом за власні кошти за роками
2012


131,4
11800

2013


143,0
11000

2014


98,0
7000

2015


120,0
8000

2016


136,0
8000








 
Додаток 2 
до Програми створення СФД                    м. Одеси на 2012-2016 роки
             
Обсяги фінансування заходів Програми
створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки

Номер пункту програ-ми
Зміст заходу
Етапи виконання
Разом
2012-2016 роки


2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік



Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
Загаль-на вар-тість, грн
Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
Загаль-на вар-тість, грн
Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
Загаль-на вар-тість, грн
Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
Загаль-на вар-тість, грн
Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
Загаль-на вар-тість, грн
Орієн-товна кіль-кість арку-шів ф.А4
За-галь-на вар-тість, грн
1.1-2.9
Створення СФД за рахунок міського бюджету
1800
22000
5800
76000
5800
81500
6800
100000
5800
99000
26000
378500
3.1.1-3.7.20
Створення СФД за власні                  кошти під-приємств, організа-цій, установ
11800
131400
11000
143000
7000
98000
8000
120000
8000
136000
45800
628400


