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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

___________ E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

Голові Рівненської обласної ради 
Сергію КОДРАЧУКУ

Шановний пане Сергію!

Відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 15.03.2019 
№ 1283 "Про Програму створення страхового фонду документації
Рівненської області на 2019-2021 роки", направляю інформацію про стан 
виконання Програми у 2020 році.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

Перший заступник 
голови адміністрації Сергій ПОДОЛІН

Віктор Симонюк 
26-89-83

КРівненська обласна державна адміністрація
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Голові Рівненської 
обласної ради 
Сергію КОНДРАЧУКУ

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання рішення Рівненської обласної ради від 15.03.2019 № 1283 

"Про Програму створення страхового фонду документації Рівненської області на 2019-2021 роки"

станом на 01.01.2021
№

пункту Зміст завдання Термін
виконання Інформація про хід виконання Висновки Пропозиції

3.3. Обласній державній 
адміністрації про хід 
виконання Програми 
щорічно 
інформувати 
обласну раду за 
підсумками року до 
25 січня.

Протягом
року

Програмою у 2020 році було передбачено закладання 
документації до страхового фонду на 3 об’єкти 
культурної спадщини, 4 об’єкта культурних цінностей, 
унікальних документальних пам’яток, 12 об’єктів 
соціальної сфери, органів управління, закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури, спортивні, побутового 
обслуговування населення, торгівлі тощо, загальною 
вартістю робіт 331,3625 тис. грн., з них 1,9845 тис. грн. 
-  за рахунок місцевих бюджетів.

У минулому році з місцевих бюджетів на виконання 
роботи із створення страхового фонду документації 
було виділено 9,042 тис. грн. на об’єкти культурних 
цінностей, унікальних документальних пам’яток, 
26,378 тис. грн. на закінчені будівництвом об’єкти, 
7, 656 тис. грн. на об’єкти комунального господарства,

В стадії 
виконання

Продовжити
виконання



№
пункту Зміст завдання Термін

виконання Інформація про хід виконання Висновки Пропозиції

6, 512 тис. грн. на об’єкти соціальної сфери, органів 
управління, закладів освіти, охорони здоров’я, 
культури, спортивні, побутового обслуговування 
населення торгівлі тощо. Всього 49, 588 тис. грн.

Виконання планових завдань 2020 року із створення 
страхового фонду підприємствами, установами та 
організаціями області характеризується наступними 
показниками:

промислові підприємства -  15,928 тис. грн.; 
комунальне господарство -  13,882 тис. грн.; 
закінчені будівництва -  347,886 тис. грн.; 
культурні пам’ятки -  16,588 тис. грн.; 
культурні цінності, унікальні документальні пам’ятки 
-  17,996 тис. грн.;
об’єкти соціальної сфери, органів управління, закладів 

освіти, охорони здоров’я, культури, спортивні, 
побутового обслуговування населення торгівлі тощо -  
41,580 тис. грн. тис. грн.

Всього -  453,860 тис. грн.
Всього виконано за Програмою -  503,448 тис. грн.

Перший заступник голови 
адміністрації Сергій ПОДОШН

Віктор Симонюк 
26-89-83


