
 
 
 
 
 
Про стан та перспективи розвитку 
музейної справи в області 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про музеї та музейну справу”, враховуючи інфор-
мацію про забезпечення реалізації державної політики в музейній галузі 
(додається): 

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

1) проаналізувати роботу музейних закладів, розробити та затвердити 
заходи щодо поліпшення їх діяльності; 

2) під час формування місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити в 
межах наявного фінансового ресурсу асигнування щодо створення нових 
експозицій у музеях; 

3) розробити заходи із забезпечення надійної охорони пам’яток му-
зейного фонду, запобігання випадків розкрадань історичних і культурних цін-
ностей, які знаходяться в музеях, визначити першочергові завдання щодо мож-
ливості максимальної заміни сторожової охорони на технічну (обладнання 
засобами охоронної сигналізації, відео спостереження тощо); 

4) посилити контроль за станом та діяльністю музейних закладів на 
громадських засадах; 

5) вжити заходів щодо вирішення питання реорганізації “музеїв-біблі-
отек” відповідно до вимог чинного законодавства; 

6) вжити заходів щодо створення в музейних закладах нових експозицій 
та виставок, які відображатимуть події на Сході України та героїзм захисників 
незалежності та суверенітету нашої держави. 
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2. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму обласної 
державної адміністрації: 

1) забезпечити надання організаційної, методичної, інформаційної допо-
моги районним державним адміністраціям, органам місцевого самовряду-
вання, установам та організаціям щодо дотримання законодавства у сфері 
охорони культурної спадщини та музейної справи; 

2) забезпечити проведення обстеження приміщення Обласного літера-
турно-меморіального музею М. Островського з метою розробки проектно-
кошторисної документації на проведення реставраційних робіт; 

3) вжити заходів щодо вирішення питання переведення Хмельницького 
обласного краєзнавчого музею в інше приміщення, з метою забезпечення 
належного функціонування цього закладу. 

3. Про вжиті заходи інформувати облдержадміністрацію до 20 грудня 
2018 року та 20 червня 2019 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


