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Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
«Програми збереження та використання пам’яток культурної спадщини
Козелецького району на 2017 – 2021 роки» з метою створення більш ефективних
і сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини,
забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної
спадщини у суспільному житті відповідно до Конституції України, Закону
України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно- правових
актів:
1. Програму збереження та використання пам’яток культурної спадщини
Козелецького району на 2017 – 2021 роки затвердити (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення.
Голова районної ради

О.Б. Дмитренко

СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
районної державної адміністрації
15 березня 2017 року №119

рішення одинадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
06 квітня 2017 року № 5 -11/VІІ

ПРОГРАМА
збереження і використання пам’яток культурної спадщини
Козелецького району на 2017 – 2021 роки

смт Козелець
2017 рік

1. ПАСПОРТ
Програми збереження та використання пам’яток культурної
спадщини Козелецького району на 2017 – 2021 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

2

Підстава для розроблення
Програми

3

Розробник Програми

4

Відповідальні виконавці
Програми

5

Учасники Програми

6
7

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

8

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Відділ культури та туризму
районної державної адміністрації
Закони
України
«Про
місцеві державні адміністрації»,
«Про культуру», «Про охорону
культурної спадщини»
Управління
економічного
розвитку районної державної
адміністрації
Управління
та
відділи
районної державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків,
місцеві органи влади, суб’єкти
відповідальні
за
виконання
заходів Програми
Управління
та
відділи
районної державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків,
місцеві органи влади суб’єкти
господарювання відповідальні за
виконання заходів Програми
2017 – 2021 роки
Виконання
заходів
Програми
здійснюється
за
рахунок коштів районного
бюджету
бюджету
балансоутримувачів об’єктів та
коштів з інших джерел, не
заборонених законодавством.
2017 рік – 190,00 тис. гривень;
2018 рік – 190,00 тис. гривень;
2019 рік – 190,00 тис. гривень;
2020 рік – 190,00 тис. гривень;
2021 рік – 190,00 тис. гривень.

2. Загальні положення
У Козелецькому районі знаходиться чимало унікальних пам’яток історикокультурної спадщини, які є невід’ємною частиною історії української держави.
Відсутність належних умов збереження, тривале перебування без догляду і
відповідного утримання призвело більшість пам’яток до межі руйнування,
особливо пам’ятки архітектури та містобудування, що сприяють пізнанню
народної творчості, традицій народу, служать містком між минулим і сучасним.
Важливе місце серед пам’яток посідають архітектурні споруди, які були
адміністративними і культурними центрами, в їх інтер’єрах збереглися цікаві
архітектурні композиції, деталі та перебувають у незадовільному стані,
практично на межі знищення.
Тривалий час роботи з ремонту та реставрації зовсім не фінансуються.
Одним із основних завдань державної політики у сфері охорони
культурної спадщини є здійснення комплексних заходів з обліку об’єктів
культурної спадщини, що передбачає їх наукове вивчення, класифікацію та
державну реєстрацію.
Потребує дальшого досконалення система обліку, використання,
консервації, ремонту та реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини,
контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами,
користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані, більш
принципової оцінки органами прокуратури та внутрішніх справ фактів
порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Культурна
спадщина України є невід’ємною частиною світового культурного надбання. Її
збереження регулюється Конституцією України, Законом України «Про охорону
культурної спадщини», іншими нормативно- правовими актами.
Виконання Програми, сприятиме забезпеченню консервації, реставрації,
музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пристосування їх до розвитку
туризму, активізації їх досліджень, популяризації пам’яток України, як частини
загальносвітової спадщини, виконанню ратифікованих Україною міжнародних
угод з охорони культурної спадщини, включенню найцінніших пам’яток до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є створення більш ефективних і сприятливих умов для
розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня
збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті,
удосконалення ведення обліку, здійснення їх державної реєстрації. Програма
розрахована на 2017 – 2021 роки і визначає шляхи реалізації комплексу заходів із
забезпечення паспортизації та реставрації пам’яток археології, архітектури та
містобудування, історії та культури, монументального і садово-паркового
мистецтва, ландшафтних, пам’яток науки і техніки.
Виконання Програми дасть змогу поліпшити облік, охорону, збереження
та використання об’єктів культурної спадщини, проведення наукових
досліджень, здійснення контролю за дотриманням пам'яткоохоронного

законодавства та оперативне реагування у разі його порушення, а також повноту
та доступність інформації про об’єкти культурної спадщини, в цілому все це
сприятиме реалізації державної памя'ткоохоронної політики в Козелецькому
районі.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і
використанням об’єктів культурної спадщини;
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів
культурної спадщини;
створення електронної бази паспортів;
розроблення проектно-кошторисної документації для проведення
ремонтно-реставраційних робіт з метою виведення із аварійного стану пам’яток
архітектури національного, місцевого значення;
виготовлення та проведення експертної оцінки проектно-кошторисної
документації для виконання робіт з консервації, реставрації, ремонту,
реабілітації та облаштування протипожежної і охоронної сигналізації,
блискавкозахисту на пам’ятках архітектури національного та місцевого
значення;
проведення безпосередньо робіт з консервації, реставрації, ремонту,
реабілітації та облаштування протипожежної і охоронної сигналізації,
блискавкозахисту на пам’ятках архітектури національного, місцевого значення
та інших об’єктах культурної спадщини;
сприяння залученню інвестицій для збереження, ремонту, реставрації,
реабілітації, музеєфікації і використання пам’яток;
забезпечення укладання охоронних договорів між відповідним органом
охорони культурної спадщини та власниками (уповноваженими ними органами)
і користувачами пам’яток;
проведення робіт, пов’язаних із спорудженням пам’ятників та пам’ятних
знаків меморіальних дошок та впорядкування могил визначним діячам науки,
культури та мистецтва, загиблим захисникам України;
сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та
світових туристичних маршрутів;
удосконалення законодавчого забезпечення охорони та збереження
об’єктів культурної спадщини;
систематичний контроль та нагляд за технічним і художньо-естетичним
станом пам’яток.
4. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми
Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного,
місцевих бюджетів, бюджету балансоутримувачів об’єктів та коштів з інших
джерел, не заборонених законодавством.
5. Очікувані результати
Реалізація Програми дасть можливість:

- здійснення більш дієвого державного контролю за дотриманням правил і
норм охорони культурної спадщини незалежно від форм власності, як це
передбачено законодавством;
- створення експертних груп, науково-методичних рад із здійснення заходів
щодо охорони, обліку, ремонту, реставрації, вивчення та популяризації
культурної спадщини;
- укладення договорів із благодійними фондами про спільну діяльність щодо
охорони і збереження культурної спадщини;
- проведення масштабних робіт з відтворення , ремонту і реставрації,
охорони та збереження пам’яток національного і місцевого значення;
- створення бази даних наукової та проектно-кошторисної документації,
проведення інвентаризації, паспортизації всіх об’єктів культурної спадщини в
районі;
- формування глибокої національної самосвідомості серед населення;
розвитку туристичної галузі.
Виконання Програми дасть поштовх позитивним зрушенням у сфері
охорони культурної спадщини, та стосуватиметься передусім усвідомлення
суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутніх
поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку
національної свідомості українського народу, підтримки національно-культурної
самобутності національних меншин в Україні.
6. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють управління та відділи
районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків за участі
місцевих органів влади, відповідальних за виконання заходів Програми.

Додаток 1
до рішення одинадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 06 квітня 2017 року № 5 - 11/VII
ПЕРЕЛІК
пам’яток культури національного значення в Козелецькому районі
Собор Різдва Богородиці (мур.)
Дзвіниця собору Різдва
Богородиці
Будинок полкової канцелярії
Миколаївська церква
Садиба «Покорщина»:
Головний будинок
Кам'яниця
Флігель
Вознесенська церква
Георгіївська церква
Трьохсвятительська церква
Комплекс Михайлівської церкви
Михайлівська церква
Дзвіниця
Огорожа з вежами
Юр'їва божниця

1756-1765 рр. смт. Козелець, вул. Родини Богомольців, 1

1756-1765 рр. смт. Козелець, вул. Свято Преображенська, 3
1745 р.
смт. Козелець, вул. Журавльова, 2-а
18 ст.
18 ст.
18 ст.
1866-1874 рр.
1770 р.
1755 р.

смт. Козелець, вул. с. Розумовських, 41
смт. Козелець, вул. с. Розумовських, 41
смт. Козелець, вул. с. Розумовських, 41
смт. Козелець, вул. Соборності, 28
с. Данівка
с. Лемеші

1782-1790 рр.
1782-1790 рр.
1782-1790 рр.
12 ст.

с. Петрівське
с. Петрівське
с. Петрівське
м. Остер

ПЕРЕЛІК
пам'яток археології національного значення в Козелецькому районі
Городище-дитинець літописного
Міста Городець на Острі

Київська Русь

м. Остер

ПЕРЕЛІК
пам’яток культури місцевого значення в Козелецькому районі
Церква Різдва Богородиці
Земське училище
Покровська церква

поч. 19 ст.
1910 р.
1894 р.

с. Вовчок
с. Лемеші
с. Красилівка

Комплекс споруд Георгіївського
монастиря:
Флігель
Братський корпус
Господарська будівля
Стіна з брамою

18 ст.
18 ст.
18 ст.
18 ст.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

с. Данівка
с. Данівка
с. Данівка
с. Данівка
І.В.Ярошенко

Додаток 2
до рішення одинадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 06 квітня 2017 року № 5 - 11/VII
Заходи
щодо реалізації Програми збереження та використання
пам’яток культурної спадщини Козелецького району
на 2017 – 2021 роки
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури.
3. Проведення паспортизації пам’яток та створення їх електронної бази.
4. Встановлення охоронної та протипожежної сигналізації.
5. Підтримка художніх промислів .
6. Виготовлення, встановлення, ремонт та обслуговування меморіальних дощок,
пам’ятних знаків, пам’ятників.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

І.В.Ярошенко

