УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.02.2020

Шепетівка

№ 63/2020-р

Про сучасний стан та актуальні
проблеми
збереження
об’єктів
культурної спадщини району
На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про
охорону археологічної спадщини», розпорядження голови районної державної
адміністрації від 19.02.2020 №17/2020-р/к «Про відпустку Бузиля В.В.», з
метою покращення пам’ятко-охоронної роботи в районі, враховуючи інформацію
про забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної
спадщини району (додається):
1. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації:
1.1. Здійснювати організаційну, методичну, інформаційну допомогу
органам місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства у сфері
охорони культурної спадщини.
1.2. Проводити щорічне комплексне обстеження стану пам’яток та щойно
виявлених об’єктів культурної спадщини.
1.3. Сприяти виготовленню та укладанню охоронних договорів на
пам’ятки та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
1.4. Вжити заходів щодо запобігання діяльності «чорних археологів»,
розорювання давніх поселень і курганів та проведення відповідних робочих
нарад з цих питань.
2. Рекомендувати сільським головам, селищному, сільським головам,
обраним об’єднаними територіальними громадами:
2.1. Сприяти забезпеченню контролю за дотриманням вимог
законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
2.2. Вжити заходів щодо недопущення самовільного переміщення, заміни
пам’ятників історії та мистецтва, а також проведення робіт на території та в їх
охоронних зонах без відповідного погодження органу охорони культурної
спадщини.
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2.3. Під час формування місцевих бюджетів передбачати в межах
наявного фінансового ресурсу асигнування на проведення ремонтнореставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення.
3. Про вжиті заходи щодо виконання цього розпорядження
проінформувати райдержадміністрацію до 25 грудня 2020 та 2021 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник голови адміністрації

Сергій ПОНОМАРЬОВ
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
27.02.2020 № 63/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ

про сучасний стан та актуальні проблеми збереження об’єктів
культурної спадщини району
На території Шепетівського району знаходиться 185 об’єктів культурної
спадщини: 9 пам’яток археології (з них 4 давньоруських городища –
Городищенське, Грицівське, Городнявське, Корчицьке), 13 пам’ятників
архітектури, 6 меморіальних комплексів, 32 пам’ятника воїнам-односельчанам,
46 братських могил, 46 одиноких поховань, 6 – Героям Радянського Союзу, 3
могили жертвам голодомору, 2 – монументального мистецтва, 14 пам’ятних
знаків, 8 - інших. Крім того 44 пам’ятних знаків жертвам голодомору.
Селище Гриців у числі понад чотирьох сотень населених пунктів країни
занесене до списку історичних населених місць України (ХІ-ХІІ ст.),
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 липня 2001 року
№878, але ще досі не виготовлено історико-архітектурний опорний план. За
погодженням з відділом охорони пам’яток, історії та культури управління
інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької
обласної державної адміністрації ця робота запланована на липень 2020 року.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9.09.2002 року №1330
«Про затвердження Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної
спадщини» у 2010 році в районі проведена паспортизація та фото фіксація
пам’яток культурної спадщини фахівцями відділу охорони пам’яток історії та
культури
На ново виявлені, які не занесені до державного реєстру,
виготовляються охоронні договори.
Діє Районна Комплексна програма розвитку галузі культури
Шепетівського району на період 2018-2022 років, де є розділ «Збереження
культурної спадщини». Торік на виконання завдань Комплексної програми з
місцевих бюджетів використано 23,5 тис. гривень.
Балансоутримувачами пам’яток культурної спадщини на території району
є сільські ради.
Сільським головам надсилались листи щодо вжиття заходів до
несанкціонованих робіт на пам’ятках археології та запобігання діяльності
«чорних археологів», розорювання давніх поселень і курганів, самовільного
переміщення, демонтажу об’єктів культурної спадщини, а також будівництва в
їх охоронних зонах без відповідного погодження. Також надсилаються
клопотання щодо планування коштів на пам’яткоохоронні заходи в місцевих
бюджетах.
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Статті 43, 44, 45, 46 Закону України «Про охорону культурної спадщини»
передбачають кримінальну, адміністративну відповідальність та фінансові
санкції до юридичних осіб за порушення вимог цього закону.
Проводиться щорічне комплексне обстеження стану пам’яток та щойно
виявлених об’єктів культурної спадщини.
Аналіз стану пам’яток культурної спадщини на території району показав,
що в основному вони знаходяться у задовільному стані, в переважній більшості
пам’ятники та пам’ятні знаки виконані з стійких матеріалів, постійно
ремонтуються, в належному стані утримується навколишня територія.
На 2 пам’ятках археології та меморіальних будинках Новичівської ЗОШ,
(де виступав Черняхівський) і Грицівській лікарні, (в якій працював лікар
підпільник М. І. Гаревський) встановлені охоронні дошки. Також охоронні
дошки встановлено на всі пам’ятки, які занесено до державного реєстру.
Проблемним питанням, пов’язаним з охороною пам’яток на території
району є питання закріплення земельних ділянок за пам’ятками.
А об'єкти архітектури потребують обстеження, паспортизації
та
включення до Державного реєстру.

Начальник відділу освіти
та культури адміністрації

Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА

