
 
 
 
 
Про сучасний стан та актуальні 
проблеми збереження об’єктів 
культурної спадщини області 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про охорону 
археологічної спадщини”, враховуючи інформацію про забезпечення реалізації 
державної політики у сфері охорони культурної спадщини (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного значення) рад, головам, обраним об’єднаними 
територіальними громадами: 

1.1. Вжити заходів щодо визначення балансоутримувачів пам’яток куль-
турної спадщини та проведення їх грошової оцінки. 

1.2. Під час формування місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити в 
межах наявного фінансового ресурсу асигнування на проведення ремонтно-
реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення.  

1.3. Сприяти забезпеченню контролю за дотриманням вимог законо-
давства у сфері охорони культурної спадщини. 

1.4. Розробити програми по збереженню об’єктів культурної спадщини 
на термін не менше як 3 роки.  

1.5. Провести міжвідомчі робочі наради з питань запобігання проведен-
ня несанкціонованих робіт на пам’ятках та об’єктах археології протягом 
2018 року. 

1.6. Вжити заходів щодо недопущення самовільного переміщення, замі-
ни пам’ятників історії та мистецтва, а також проведення робіт на території та в 
їх охоронних зонах без відповідного погодження органу охорони культурної 
спадщини. 

1.7. Передбачити протягом 2018 року заходи, спрямовані на відзначення 
Року охорони культурної спадщини в Україні. 
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2. Головам Віньковецької, Городоцької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, 
Ярмолинецької районних державних адміністрацій, рекомендувати Старокос-
тянтинівському, Славутському міським, Сатанівському, Меджибізькому селищ-
ним головам до 01 червня 2018 року вжити заходів щодо визначення власників 
та користувачів пам’яток архітектури національного значення. 

3. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму обласної 
державної адміністрації: 

3.1. Здійснювати організаційну, методичну, інформаційну допомогу район-
ним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, установам 
та організаціям щодо дотримання законодавства у сфері охорони культурної 
спадщини. 

3.2. Забезпечити виготовлення та укладання охоронних договорів на 
пам’ятки та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. 

3.3. Забезпечити виготовлення проектів меж територій пам’яток та щой-
но виявлених об’єктів археології, зон охорони та режимів їх використання. 

3.4. Проводити щорічне комплексне обстеження стану пам’яток та щой-
но виявлених об’єктів культурної спадщини.  

3.5. Вжити заходів щодо запобігання діяльності “чорних археологів”, ро-
зорювання давніх поселень і курганів та проведення відповідних робочих 
нарад з цих питань. 

4. Про вжиті заходи поінформувати обласну державну адміністрацію до 
20 червня та 20 грудня 2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


