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1. Паспорт обласної Програми паспортизації об’єктів культурної 

спадщини містобудування та архітектури, садово-паркового 

мистецтва Чернігівської області на 2013-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 22 травня 2019 № 452 «Про 

затвердження Порядку визначення 

категорій пам’яток» 

3. Розробник Програми Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

5. Учасники Програми Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Користувачі та власники пам’яток 

містобудування та архітектури 

(за згодою) 

6. Термін реалізації програми 2013-2020 роки 

 

7. Етапи виконання програми І етап – 2013-2016 роки 

ІІ етап – 2017-2020 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Обласний бюджет 

Кошти користувачів та власників 

пам’яток містобудування та 

архітектури (за згодою) 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього: 

у тому числі: 

3580,0 тис. грн.  

9.1 коштів обласного бюджету 1980,0 тис. грн. 

9.2 кошти користувачів пам’яток 1400,0 тис. грн. 

9.3 кошти власників пам’яток 200,0 тис. грн.  
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2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 

Програма 

Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини містобудування та 

архітектури, садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2013-

2020 роки поділяється на два етапи: І етап – 2013-2016 роки; ІІ етап – 2017-

2020 роки.  

Програма була розроблена на підставі Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. № 1805-ІІІ, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 «Про затвердження Порядку 

визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 452 «Про затвердження Порядку 

визначення категорій пам’яток». 

Програма спрямована на забезпечення об’єктів культурної спадщини 

обліковою документацією. Основним обліковим документом є паспорт об’єкта 

культурної спадщини (далі – паспорт), форма якого затверджена спільним 

наказом Міністерства культури і мистецтв України та Державним комітетом 

України з будівництва та архітектури від 13.05.2004 № 295/10. 

Паспорт повинен містити всебічну, докладну й достовірну інформацію 

про об’єкт (пам’ятку) культурної спадщини: історичні дані, відомості про його 

стан, функціональне використання, роль у навколишньому природному 

середовищі, результати оцінки його історичної й естетичної цінності, наявність 

науково-проектної документації, місце зберігання, зони охорони та ін. 

Оскільки до Державного реєстру нерухомих пам’яток України не 

допускається занесення об’єкта без облікової документації, виникла потреба у 

проведенні паспортизації об’єктів культурної спадщини містобудування та 

архітектури, садово-паркового мистецтва. Це обумовлено тим, що на 

сучасному етапі підвищилися вимоги до інформації про об’єкт культурної 

спадщини, яка необхідна для оперативного реагування на загрозу об’єкта під 

час будівництва, реставрації, проведення меліоративних, дорожніх, земляних 

робіт у зонах його охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в 

історичних ареалах населених місць. 

Паспортизація об’єктів культурної спадщини дозволить розширити обсяг 

даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про 

них, що відповідає вимогам міжнародних конвенцій  про охорону культурної 

спадщини щодо доступності інформації  про об’єкти культурної спадщини. 

У Чернігівській області під охороною держави перебуває 309 об’єктів 

культурної спадщини – містобудування та архітектури, садово-паркового 

мистецтва, в т. ч. національного значення – 135, місцевого значення – 174. 

Пам’ятки, які знаходяться на території трьох національних заповідників 

області («Чернігів стародавній», «Гетьманська столиця», «Качанівка») і 

належать до сфери управління Міністерства культури України, занесені до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України, мають розроблену і 

затверджену в установленому порядку облікову документацію – паспорти. 

При цьому 192 об’єкти культурної спадщини (національного і місцевого 

значення) не занесені до реєстру, за відсутності розроблених та затверджених 
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паспортів. Ці пам’ятки знаходяться на балансі управління містобудування та 

архітектури, а також утримуються користувачами та власниками.  

За 2013-2019 роки за кошти, виділені Програмою, було зроблено 

83 паспорти пам’яток архітектури, які знаходяться на балансі Управління. 

Також 17 паспортів на об’єкти культурної спадщини було виготовлено за 

кошти власників та користувачів пам’яток архітектури. 

Відповідно до п. 21 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», до повноважень органу охорони культурної спадщини, відповідно 

до його компетенції, належить забезпечення в установленому законодавством 

порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, 

охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в 

межах їхніх територій. Програмою передбачається виділення коштів на 

виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятках національного та 

місцевого значення, які знаходяться на балансі управління. 

 

3. Мета Програми 

Метою програми є: удосконалити ведення обліку об’єктів культурної 

спадщини; забезпечити об’єкти культурної спадщини національного та 

місцевого значення (містобудування та архітектури, садово-паркового 

мистецтва області) документацією – паспортами та охоронними дошками; 

сприяти занесенню об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. 

 

4. Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми 

З метою удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини 

національного та місцевого значення протягом 2013-2020 років передбачається 

здійснення наступних заходів (табл. 1): 
Заходи Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання, 

рік 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. 

Обласний 

бюджет 

Користувачі 

(інвестори) 

Власники 

(інвестори) 

Проведення 

паспортизації об’єктів 

містобудування та 

архітектури, садово-

паркового мистецтва, 

виготовлення та 

встановлення 

охоронних дощок на 

об’єкти архітектури 

Управління 

містобудуван

ня та 

архітектури 

облдержадмін

істрації, 

користувачі 

та власники 

(за згодою) 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

40,0 

100,0 

140,0 

340,0 

340,0 

340,0 

340,0 

340,0 

140,0 

180,0 

180,0 

180,0 

180,0 

180,0 

180,0 

180,0 

100,0 

100,0 

Фінансування Програми здійснюється: за рахунок коштів обласного 

бюджету у межах асигнувань, що виділяються органам виконавчої влади; за 

рахунок користувачів та власників пам’яток з урахуванням завдань, 

передбачених Програмою. Ресурсне забезпечення зазначене в додатку 1. 

Обсяг фінансування Програми на виготовлення паспортів, виготовлення 

та встановлення охоронних дощок на пам’ятки архітектури за рахунок коштів 

обласного бюджету на 2020 рік – 340 тис. грн.: на виготовлення паспортів – 

60 тис. грн., на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятках 
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архітектури – 280 тис. грн. Розпорядником коштів є управління містобудування 

та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Відповідальні виконавці Програми – Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.  

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку, виходячи з 

конкретних завдань та реальних фінансових можливостей бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2020 рік складає 340,0 тис. грн 

та може коригуватися під час її виконання. Напрями діяльності та заходи 

Програми викладені в додатку 2. 

 

5. Завдання Програми 

Основним завданням Програми є забезпечення виконання в області 

Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

Завданнями Програми є: 

- проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів 

культурної спадщини містобудування та архітектури, садово-паркового 

мистецтва шляхом складання паспортів за єдиною формою; 

- ведення електронної бази даних паспортів; 

- забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної 

спадщини шляхом виготовлення та встановлення на об’єктах архітектури 

охоронних дощок; 

- інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері 

охорони культурної спадщини. 

Кількість та перелік пам’яток національного та місцевого значення, що 

знаходяться на балансі управління, на які будуть виготовленні паспорти, 

виготовлені та встановленні охоронні дошки визначені в додатках 3 та 4.  

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері 

охорони культурної спадщини, сприятиме занесенню пам’яток архітектури та 

містобудування області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а 

також забезпечить виконання вимог міжнародних конвенцій про охорону 

культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної 

спадщини. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 

обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери. 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації подає 

до 15 січня 2021 року узагальнену інформацію про виконання Програми голові 

обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури та інформаційної сфери. 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації          Олександр ДМИТРЮК 


