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ПРОГРАМА
СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Регіональний страховий фонд документації (СФД)
Миколаївської області є банком документів
страхового фонду документації, який створюється
Миколаївською обласною державною
адміністрацією і є складовою частиною страхового
фонду документації України.

Безпосередній
контроль та
координація виконання
заходів Програми
здійснюватиметься
управлінням з питань
надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації

До складу регіонального СФД входять документи
страхового фонду на продукцію, об’єкти
будівництва, які мають важливе значення для
сталого функціонування економіки Миколаївської
області, об’єкти систем життєзабезпечення
населення і транспортних зв’язків, об’єкти
культурної спадщини, що розташовані на території
Миколаївської області, та потенційно небезпечні
об’єкти.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є виконання робіт зі створення
регіонального страхового фонду документації для
забезпечення центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
юридичних та фізичних осіб, які здійснюють підготовку
і постачання документів для формування та ведення
страхового фонду документації України, інших
юридичних та фізичних осіб для проведення
будівельних (відбудовних), аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий
період, для збереження культурної спадщини на
випадок утрати або псування оригіналу документа, а
також з метою організації виробництва, експлуатації
та ремонту продукції господарського
призначення, які мають важливе значення
для сталого функціонування економіки
області.
Створення обласного СФД допоможе скоординувати
організаційну та інформаційну взаємодію під час ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, підвищити оперативність
робіт і зменшити витрати на ліквідацію та усунення наслідків
надзвичайних ситуацій.

Основними
Завданнями
Програми
є завчасна
підготовка
документації
для:

Основними завданнями Програми є завчасна підготовка
документації для:
• здійснення заходів із запобігання аваріям та катастрофам,
оцінки ситуацій, прийняття рішень та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, які виникають на об’єктах та
окремих територіях, що підлягають постійному і
обов’язковому обслуговуванню державними аварійнорятувальними службами;
• проведення відбудовних робіт під час ліквідації
надзвичайних ситуацій та відбудовних робіт на об’єктах і
спорудах систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків
у разі утрати або неможливості отримання документації на
них;
• проведення відбудовних 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;
• відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на
них – у разі утрати оригіналів або їх реставрації у разі
пошкодження;
• організації виробництва продукції господарського
призначення, яка має важливе значення для сталого
функціонування економіки області, у разі утрати або
неможливості отримання документації на неї.

