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ПАСПОРТ 

Програми створення страхового фонду документації  

Сумської області на 2020-2022 роки (далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Сумська обласна державна адміністрація 

2. Дата затвердження 

Програми (найменування і 

номер відповідного 

рішення) 

Програма створення страхового фонду 

документації Сумської області на 2020-

2022 роки затверджена рішенням Сумської 

обласної ради від 25.10.2019   

3. Розробник Програми Державний архів Сумської області 

4. Співрозробники та 

учасники Програми 

Департамент містобудування та архітектури 

Сумської обласної державної адміністрації, 

Департамент капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Департамент містобудування та архітектури 

Сумської обласної державної адміністрації, 

Департамент капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

6. Строк реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Обласний та бюджети міських 

територіальних громад 

8. Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми – 

всього, тис. гривень 

 

 

 

1 270,846  

 у тому числі:  

 кошти обласного 

бюджету, тис. гривень 

 

1 236,665 

 кошти територіальних 

громад, тис. гривень 

 

34,181 
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1. Проблеми, на вирішення яких спрямована Програма  
 

Питання створення, формування, ведення та використання страхового 

фонду документації Сумської області (далі – СФД), який є складовою частиною 

страхового фонду документації України, регулюються Законом України «Про 

страховий фонд документації України», постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2002 р. № 320 «Про затвердження Положення про 

порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) 

страхового фонду документації». 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про страховий фонд документації 

України» страховий фонд документації України – упорядкований банк 

документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях 

інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне 

зберігання.  

Документ страхового фонду документації – документ, який знаходиться 

на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний 

для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції 

оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення 

будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних  

робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а 

також для збереження культурної спадщини, на випадок утрати або псування 

оригіналу документа.  

Основне призначення СФД полягає в забезпеченні виконання таких  

робіт: 

проведення відбудовчих робіт під час ліквідування наслідків 

надзвичайних ситуацій на об’єктах будівництва промислового та цивільного 

призначення, об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення, транспортних 

зв’язків, у разі втрати або неможливості отримання документації на них; 

проведення відбудовчих робіт на об’єктах будівництва промислового та 

цивільного призначення, об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення і 

транспортних зв’язків в умовах особливого періоду; 

проведення відбудовчих робіт на об’єктах культурної спадщини, які 

зазнали пошкоджень в умовах особливого періоду, надзвичайних ситуацій або 

внаслідок природного старіння конструкцій; 

збереження інформації про культурні цінності та документів на об’єкти 

культурної спадщини (у разі пошкодження, втрати оригіналів). 
 

2. Мета Програми 
 

Метою Програми є забезпечення органів державної влади, місцевого 

самоврядування, власників документації Сумської області копіями документів 

у випадку втрати, псування, недоступності документів при виникненні та 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, 

воєнного стану. 
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3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Програма реалізується в один етап – із 2020 до 2022 року.  

Виконання завдань Програми та організаційне забезпечення Програми 

здійснюється в межах компетенції: 

Державним архівом Сумської області; 

Департаментом містобудування та архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації; 

Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної 

адміністрації; 

виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування. 

Власники документів відповідно до чинного законодавства України: 

визначають комплект документів та забезпечують достатність і повноту 

комплекту документів при постачанні на мікрофільмування; 

постачають документи до Північно-східного регіонального центру СФД 

відповідно до планів постачання; 

забезпечують своєчасне ведення документів СФД шляхом надання до 

Північно-східного регіонального центру СФД комплекту документів на 

конструктивні елементи, що зазнали змін (нове будівництво, ремонт, 

реконструкція). 

Фінансування Програми проводиться в межах коштів обласного бюджету 

та бюджетів міських територіальних громад, передбачених на відповідний рік. 
Вартість робіт зі створення документів СФД розрахована відповідно до 

орієнтовної вартості підготовки та виготовлення документів страхового фонду 
документації  у  розрахунку  на  один  аркуш  формату  А4  у  2019 році, наданої 
Північно-східним регіональним центром СФД, з урахуванням індексу 
споживчих цін на 2020-2022 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2020-2022 роки». 

Виконання робіт, передбачених Програмою, планується провадити 
протягом трьох років (2020-2022), тому 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 витратні 
матеріали тощо).  

 

4. Завдання Програми та результативні показники 
 

Виконання Програми забезпечить функціонування обласної підсистеми 
державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру і внаслідок цього зменшення витрат на 
ліквідацію надзвичайних ситуацій. 

Реалізація Програми дозволить у разі необхідності забезпечити аварійно-
рятувальні формування та інші сили ліквідації наслідків аварій та катастроф 
документами страхового фонду для: 
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проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення 

і транспортних зв’язків у разі втрати документації; 

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; 

відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них – у разі 

втрати оригіналів, а також реставрація – у разі пошкодження оригіналів. 

Перелік об’єктів, документація яких підлягає закладенню до СФД, обсяг 

та вартість робіт наведені у додатку 1.   

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

Напрямом діяльності Програми є створення СФД Сумської області. 

Деталізацію заходів Програми зазначено у додатку 2. 

 

6. Очікувані результати 
 

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити надійне 

довгострокове зберігання документів СФД, необхідних для поставлення на 

виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і 

господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), 

аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування 

надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження 

культурної спадщини, на випадок утрати або псування оригіналу документа. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Сумської 

обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та 

правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної 

політики. Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених 

Програмою, здійснюється Державним архівом Сумської області, а також 

департаментами містобудування та архітектури, капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації з щорічним розглядом на засіданні 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Сумської обласної державної адміністрації. 

З метою визначення ефективності виконання Програми Державний архів 

Сумської області щороку, до 01 лютого, інформує Сумську обласну державну 

адміністрацію та Сумську обласну раду про виконання Програми за минулий 

рік. 



 

Додаток 1 

до Програми 

 
 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, 

документація яких підлягає закладенню до СФД 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства (установи, 

організації), адреса 

Вид 

документації 

Загальний 

обсяг 

документації 

(арк. 

формату А4), 

арк. 

Вартість 

виготовлення 

1 арк. 

документів 

страхового 

фонду 

формату А4 

(гривень)* 

Загальна 

вартість робіт 

(без 

урахування 

індексу 

споживчих цін 

на 2020 – 2022  

роки), гривень 

Загальна вартість 

робіт з 

урахуванням 

індексу споживчих 

цін на 2020 – 2022  

роки, гривень 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

І. Об’єкти культурної спадщини 
 

1. Земська управа, вул. Герасима 

Кондратьєва, 2,  м. Суми (наказ 

Міністерства культури України 

від 18.04.2017 № 323, охоронний 

номер 16-См) 

Технічна документація 36 104,0 3744 3970 

2. Особняк купця Гриненка, м. Суми, 

вул. Покровська, 2 (рішення Сумсь-

кого облвиконкому від 18.09.1985  

№ 276, охоронний номер 44-См) 

Технічна документація 31 104,0 3224 3615 

3. Громадське зібрання, м. Суми, 

вул. Петропавлівська, 63 (рішення 

Сумського облвиконкому від 22.02.1984 

№ 45, охоронний номер 39-См) 

Технічна документація 33 104,0 3432 3845 
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                                                      Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Театр юного глядача (Міський театр), 

м. Суми, вул. Покровська, 6 (рішення 

Сумського облвиконкому від 

22.02.1984 № 45, охоронний номер 39-

См) 

Технічна документація 39 104,0 4056 4545 

Проектна документація 237 39,16 9281 9840 

5. Будинок поміщика А. Черепова, Сум-

ська область, м. Путивль, вул. Кроле-

вецька, 70 (наказ Міністерства 

культури України від 18.04.2017 

№ 323, охоронний номер 95-См) 

Технічна документація 11 265,0 2915 3440 

6. Дзвін скорботи, с. Нова Слобода  

Путивльського району Сумської 

області (наказ Міністерства культури 

України від 18.04.2017 № 323, охорон- 

ний номер 879-См) 

Технічна документація 16 265,0 4240 5000 

7. Вітряк неподалік Троїцької церкви у 

с. Пустовійтівка Роменського району 

Сумської області (наказ Міністерства 

культури України від 18.04.2017  

№ 323, охоронний номер 2640-См) 

Технічна документація 16 265,0 4240 5000 

8. Будинок державного банку, м. Суми, 

пл. Покровська, 1 (рішення Сумського 

облвиконкому від 22.02.1984 № 45)  

Технічна документація 39 104,0 4056 4785 

9. Садиба Линтварьових на Луці, вул. Че- 

хова, 92, м. Суми (Головний будинок 

та Східний флігель), вул. Чехова, 79, 

м. Суми (Західний флігель) (рішення 

Сумського облвиконкому від 

18.09.1985 № 276, охоронний номер 

56-См) 

Технічна документація 70 67,31 4712 5560 

10. Святодухівський собор м. Ромни Проектна документація 531 32,86 17449 20590 

11. Вознесенська церква м. Ромни Проектна документація 166 40,0 6640 7835 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. Державний архів Сумської області, 
вул. Садова, 49, м. Суми 

Документи Національ-
ного архівного фонду 
Сумської обласної ради 

32304 27,86 900000 1008060 

 

ІІ. Об’єкти незавершеного будівництва 
 

13. Комунальний заклад Сумської 
обласної ради «Сумська обласна 
клінічна лікарня» (ІІ черга будів-
ництва) м. Суми, вул. Ковпака, 18  

Проектна документація 1736 27,86 48365 51265 

14. Комунальний заклад Сумської 
обласної ради «Сумський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» (нове 
будівництво),  м. Суми, пров. Грома-
дянський, 4а  

Проектна документація 
 

926 32,86 30428 35900 

 

ІІІ. Закінчені будівництвом об’єкти 
 

15. Житлові будинки перших масових 
серій, збудовані у 60-70 роках у 
Сумській області 

Проектна документація 
 

77 64,33 4953 5250 

16. Будівля по вул. Кузнечна, 2а, м. Суми Проектна документація 232 39,16 9085 9630 

17. Комунальний заклад Сумської 
обласної ради «Сумська обласна 
клінічна лікарня», корпус 1, м. Суми, 
вул. Троїцька, 48  

Проектна документація 
 

534 32,86 17547 19660 

18. КЗ Сумської обласної ради «Сумська 
обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих 
дітей», м. Суми, пров. Березовий, 28 

Проектна документація 158 40,0 6320 7080 

19. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумський обласний 

клінічний онкологічний диспансер», 

м. Суми, вул. Привокзальна, 31 

Проектна документація 

(капітальний ремонт 

будівлі) 

592 32,86 19453 21795 
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                                                      Продовження додатка 1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ІV. Документація мобілізаційного призначення 
 

20. Мережа теплопостачання 

м. Глухів 

Проектна документація 8 265 2120 2120 

21. Реконструкція глибоководної арт-

свердловини для водопостачання  

м. Лебедин, Сумської області 

Проектна документація 179 40 7160 7160 

22. Очисні споруди каналізації м. Лебедин Проектна документація 27 104 2808 2808 

23. Самопливний каналізаційний колек-

тор, 2 черга. КНС, напірний колектор 

по вул. Сумська в м. Лебедин 

Проектна документація 67 67,31 4510 4510 

24. Самопливний каналізаційний колектор 

м. Лебедин – реконструкція (1 черга) 

Проектна документація 34 84,87 2886 2886 

25. Самопливний каналізаційний колектор 

по вул. Тараса Шевченка та вул. 

Героїв Майдану та КНС в м. Лебедин 

Проектна документація 157 40 6280 6280 

26. Каналізаційні очисні споруди № 1  

м. Лебедин 

Проектна документація 59 73,07 4311 4311 

27. Каналізаційні споруди м. Лебедин – 

реконструкція 

Проектна документація 61 67,31 4106 4106 

 Усього    1 138 321 1 270 846 

  Обласний бюджет   1 104 140 1 236 665 

  Бюджети 

територіальних громад 

   

34 181 
 

34 181 

 
*Вартість підготовки та виготовлення 1 аркуша документів страхового фонду формату А4 вказана згідно з Прейскурантом цін Північно-

східного регіонального центру страхового фонду документації у 2019 році 

 



 

 

 

Додаток 2 

до Програми 
 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконан- 

ня заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний обсяг фінансування 

(тис. грн) Очікувані 

результати усього роки 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Створення мікрофі-

льмів та мікрофіш 

технічної докумен-

тації об’єктів куль-

турної спадщини 

«Земська упра-

ва», вул. Гера-

сима Кондрать-

єва, 2, м. Суми 

2020 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

3,970 3,970 - - Створення страхо-

вого фонду доку-

ментації об’єктів 

культурної спад-

щини для прове-

дення будівельних 

(відбудовчих), 

аварійно-рятува-

льних та аварійно-

відновлювальних 

робіт під час 

ліквідації надзви-

чайних ситуацій 

Особняк купця 

Гриненка, 

вул. Покровсь-

ка, 2, м. Суми 

2021 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

3,615 - 3,615 - 

Громадське 

зібрання, 

вул. Петропав-

лівська, 63, 

м. Суми 

2021 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

3,845 - 3,845 - 

  Театр юного 

глядача (Місь-

кий театр),  

2020-

2021 

Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек- 

Обласний 

бюджет 

14,385 9,840 4,545 -  
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  вул. Покровсь-

ка, 6, м. Суми 

 тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

      

  Будинок помі-

щика Черепова,  

вул. Кролевець

ка, 70, м. Пу-

тивль, 

2022 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

3,440 - - 3,440  

Дзвін скорбо-

ти, с. Нова 

Слобода, Пу-

тивльський 

район, Сумська 

область 

2022 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

5,000 - - 5,000 

Вітряк біля 

Троїцької цер-

кви с. Пусто-

війтівка Ромен-

ського району 

Сумської об-

ласті 

2022 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

5,000 - - 5,000 

Будинок дер-

жавного банку,  

пл. Покровсь-

ка, 1, м. Суми 

2022 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

4,785 - - 4,785                                                                                                                  

Садиба 

Линтварьових 

на Луці 

(головний 

2022 Департамент 

містобудуван- 

ня та архітек-

тури Сумсь-

Обласний 

бюджет 

5,560 - - 5,560 
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

будинок)  

вул. Чехова, 79 

та 92, м. Суми 

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Святодухівсь-

кий собор,  

м. Ромни 

2022 Департамент 

містобудуван-

ня та архітек-

тури Сумсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

20,590 - - 20,590 

Вознесенська 
церква, 
м. Ромни 

2022 Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

7,835 - - 7,835 

Документи 
Національного 
архівного фон-
ду Сумської 
обласної ради, 
м. Суми,  
вул. Садова, 49 

2020-
2022 

Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації, 
Державний 
архів Сумсь-
кої області 

Обласний 
бюджет 

1008,060 318,000 336,125 353,935 

2. Створення мікро-
фільмів та мікро-
фіш проектної 
документації об’єк-
тів незавершеного 
будівництва 

Комунальний 
заклад Сум-
ської обласної 
ради «Сумська 
обласна клініч-
на лікарня»      
(ІІ черга будів-
ництва), м. Су-
ми, вул. Ков-
пака, 18 

2020 Департамент 
капітального 
будівництва 
Сумської 
обласної дер-
жавної адмі-
ністрації 

Обласний 
бюджет 

51,265 51,265 - - Створення страхо-
вого фонду доку-
ментації об’єктів 
незавершеного бу-
дівництва для 
проведення буді-
вельних (відбу-
довчих), аварійно-
рятувальних та 
аварійно-віднов-
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комунальний 

заклад Сум-

ської обласної 

ради «Сумсь-

кий обласний 

центр екстре-

ної медичної 

допомоги та 

медицини ката-

строф» (нове 

будівництво), 

м. Суми, 

пров. Грома-

дянський, 4а   

2022 Департамент 

капітального 

будівництва 

Сумської 

обласної дер-

жавної адмі-

ністрації 

Обласний 

бюджет 

35,900 - - 35,900 лювальних робіт 
під час ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій  

3. Створення мікро-
фільмів та мікро-
фіш проектної 
документації 
закінчених будів-
ництвом об’єктів 

Житлові бу-
динки перших 
масових серій, 
збудовані у 60-
70 роках у 
Сумській об-
ласті 

2020 Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

5,250 5,250 - - Створення страхо-
вого фонду доку-
ментації закін-
чених будівниц-
твом об’єктів для 
проведення буді-
вельних (відбу-
довчих), ава-
рійно-рятувальних 
та аварійно-
відновлювальних 
робіт під час 
ліквідації надзви-
чайних ситуацій  

Будівля по 
вул. Кузнечна, 
2а, м. Суми 

2020 Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 

бюджет 

9,630 9,630 - - 

Комунальний 
заклад Сумсь-
кої обласної 
ради «Сумська 
обласна клініч-
на лікарня» 
(корпус 1),    
вул. Троїцька, 
48, м. Суми 

2021 Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 

бюджет 

19,660 - 19,660 - 
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комунальний 
заклад Сумсь-
кої обласної 
ради «Сумська 
обласна гімна-
зія-інтернат 
для таланови-
тих та творчо 
обдарованих 
дітей», пров. 
Березовий, 28, 
м. Суми 

2021 Департамент 
містобудуван-
ня та архітек-
тури Сумсь-
кої обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

7,080 - 7,080 -  

Комунальний 
заклад Сум-
ської обласної 
ради «Сумсь-
кий обласний 
клінічний он-
кологічний ди-
спансер», м.Су-
ми, вул. Приво-

кзальна, 31  

2021 Департамент 
капітального 
будівництва 
Сумської 
обласної дер-
жавної адмі-
ністрації 

Обласний 
бюджет 

21,795 - 21,795 - 

4. Створення страхо-
вого фонду доку-
ментації мобіліза-
ційного призна-
чення 

Мережа тепло-
постачання  
м. Глухів 

2021 КП «Глухів-
ський тепло-
вий район» 
Глухівської 
міської ради 
(за згодою) 

Бюджет 
Глухівської 

міської 
територіаль-
ної громади 

2,12 - 2,12 - Створення страхо-
вого фонду доку-
ментації інженер-
них мереж  для 
проведення буді-
вельних (відбу-
довчих), ава-
рійно-рятувальних 
та аварійно-
відновлювальних 
робіт під час 
ліквідації надзви-
чайних ситуацій 

Реконструкція 
глибоководної 
артсвердлови-
ни для водо-
постачання  
м. Лебедин, 
Сумської 
області 

2021 КП виконав-
чого комітету 
Лебединської 
міської ради 
«Водоканал» 
(за згодою) 

Бюджет 
Лебединсь-
кої міської 
територіаль
ної громади 

7,16 - 7,16 - 
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очисні спору-

ди каналізації 

м. Лебедин 

2021 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

2,808 - 2,808 - 

Самопливний 

каналізаційний 

колектор, 2 

черга. КНС, 

напірний 

колектор по 

вул. Сумська в 

м. Лебедин 

2022 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

4,51 - - 4,51 

Самопливний 

каналізаційний 

колектор  

м. Лебедин – 

реконструкція 

(1 черга) 

2022 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

2,886 - - 2,886 

Самопливний 

каналізаційний 

колектор по 

вул. Тараса 

Шевченка,  

вул. Героїв 

Майдану та 

КНС в м. Лебе-

дин 

2022 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

6,28 - - 6,28 

Каналізаційні 

очисні споруди 

№ 1 м. Лебедин  

2022 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

4,311 - - 4,311 
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   Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Каналізаційні 

споруди            

м. Лебедин – 

реконструкція 

2022 КП виконав-

чого комітету 

Лебединської 

міської ради 

«Водоканал» 

(за згодою) 

Бюджет 

Лебединсь-

кої міської 

територіаль

ної громади 

4,106 - - 4,106 

 Усього за Програмою  1270,846 397,955 408,753 464,138  

 
 

Обласний 

бюджет 1236,665 397,955 396,665 442,045 

 

 

 

Бюджети 

терито-

ріальних 

громад 34,181 - 12,088 22,093 

 

 


