ɍɄɊȺȲɇȺ

Ɋȱɒȿɇɇə
ȼɂɄɈɇȺȼɑɈȽɈɄɈɆȱɌȿɌɍɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɋɖɄɈȲɆȱɋɖɄɈȲɊȺȾɂ
ɜɿɞ©BBBBªBBBBBBBBɪɨɤɭ

ʋBBBBB
ɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ

ɉɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɪɿɲɟɧɧɹ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚ-ɪɨɤɢª
ɄɟɪɭɸɱɢɫɶɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿª ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ȼɂɊȱɒɂȼ

1.
ɉɨɝɨɞɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚ-ɪɨɤɢªɳɨɞɨɞɚɽɬɶɫɹ
2.
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
3.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɞɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɨɤɥɚɫɬɢɧɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɢɡɩɢɬɚɧɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢȽɪɚɛɟɧɤɚɈȼ

Ɇɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ
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ȺɊɚɣɤɨɜɢɱ

ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ
Ɋɿɲɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
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ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚ-ɪɨɤɢ
ɄɟɪɭɸɱɢɫɶɩɭɧɤɬɨɦɱɚɫɬɢɧɢɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ«ɉɪɨɦɿɫɰɟɜɟ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ«ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ» Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
ȼɂɊȱɒɂɅȺ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɉɪɨɝɪɚɦɭɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚ-ɪɨɤɢ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ 
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɱɟɪɟɡɜɿɫɧɢɤɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ ©ȼɟɱɿɪɧɹ ɝɚɡɟɬɚª ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɪɿɲɟɧɧɹɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ
Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚ-ɪɨɤɢª.
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɭ
ɤɨɦɿɫɿɸ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɟɤɥɚɦɢ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɪɚɞɢȽɪɚɛɟɧɤɚɈȼ
Ɇɿɫɶɤɢɣɝɨɥɨɜɚ

ɑɟɪɤɚɫɫɶɤɚ

ȺɊɚɣɤɨɜɢɱ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɊɿɲɟɧɧɹɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
«____» ____________ 2017
ʋ______

ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɧɚ8 ± 2020 ɪɨɤɢ

ɄɊɈɉɂȼɇɂɐɖɄɂɃ± 2018

ɁɆȱɋɌ
ɉɚɫɩɨɪɬɉɪɨɝɪɚɦɢ
ȱ

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ

ȱȱ

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ

ȱȱȱ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
IV. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ
V.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɉɪɨɝɪɚɦɢ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1. ȼɢɞɢ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ
Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ  ɋɭɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ. ɇɚɩɪɹɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɡɚɯɨɞɢɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɉɪɨɝɪɚɦɢ

ɉȺɋɉɈɊɌ
ɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚ ± ɪɨɤɢ
ɊɿɲɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɜɿɞ©BBª_____ ɪɨɤɭʋ__
2 ȱɧɿɰɿɚɬɨɪɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
3 Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɉɪɨɝɪɚɦɢ
ȼɿɞɞɿɥɡɨɯɨɪɨɧɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
4 ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
5 ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ
ȼɢɤɨɧɚɜɱɿɨɪɝɚɧɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɜɥɚɫɧɢɤɢɬɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɿɧɲɢɯɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɦɿɫɬɚ
6 Ɍɟɪɦɿɧɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɉɪɨɝɪɚɦɢ 2018-2020 ɪɨɤɢ
7 ɉɟɪɟɥɿɤɦɿɫɰɟɜɢɯ
Ɇɿɫɰɟɜɢɣɛɸɞɠɟɬɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ
ɛɸɞɠɟɬɿɜɹɤɿɛɟɪɭɬɶ
ɞɠɟɪɟɥɚɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɥɚɫɧɿɪɟɫɭɪɫɢɭɫɿɯ
ɭɱɚɫɬɶɭɜɢɤɨɧɚɧɧɿ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɨɫɿɛɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
8 Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ ɨɛɫɹɝɢ
ɬɢɫɝɪɧ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ
ɪɿɤ
9 Ɍɟɪɦɿɧɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɩɨ0 ɪɨɤɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
10 ȿɬɚɩɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɓɨɪɿɱɧɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
11 Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚ
12 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɬɚɧɨɦ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɡɩɢɬɚɧɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɪɚɞɢɡɝɿɞɧɨɡɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
1

ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ

I.

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ

ɇɟɪɭɯɨɦɿ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɞɛɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɭɦɨɜɚɯɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɧɟɪɭɯɨɦɿ
ɩɚɦ ɹɬɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɛ ɽɤɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɡɚɫɚɞ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ
ɬɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞɫɜɿɬɨɜɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚ - ɪɨɤɢ ɧɚɞɚɥɿ ± ɉɪɨɝɪɚɦɚ  ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚɭɤɢ
ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɞɥɹ ʀɯ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ.
ɉɪɚɜɨɜɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɽ Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
Äɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´, Äɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ´, ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 0 ɫɟɪɩɧɹ  ɪɨɤɭ
ʋ  Äɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨɪɨɤɭ´.
Ȼɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɳɨɡ ɩɨɪɨɤɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɨɪɝɚɧɭɨɯɨɪɨɧɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɦɭ ɦɿɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶ
ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɬɚ ɦɟɠɿ
ɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɚɫɶ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ
ɿ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɭɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɧɟ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂ  ɪɨɤɭ
ɧɟɭɬɨɱɧɸɜɚɥɢɫɶɩɟɪɟɥɿɤɢɦɿɫɰɟɜɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɬɚɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɚ ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ ɡɦɿɧɢ ɡ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɊɋɊ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɨɝɨ  ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɯ
ɪɟɠɢɦɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚɛɨɪɨɧɭɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢʀɯɧɶɨʀɫɢɦɜɨɥɿɤɢ´ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɡɦɿɧɢ

ɜ ɬɨɩɨɧɿɦɿɰɿ ɦɿɫɬɚ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɧɚɡɜɚɯ ɜɭɥɢɰɶ ɫɤɜɟɪɿɜ ɩɥɨɳ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɨɩɨɧɿɦɿɤɢ, ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ, ɚ ɩɨɪɭɲɧɢɤɢ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɥɢɫɶ  ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ  ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɫɮɟɪɿ,
ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɞɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɢ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɬɚ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɚɯ
ɧɟɭɡɝɨɞɠɭɸɱɢɫɜɨʀɞɿʀɡ ɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ.
Ɍɨɦɭɪɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭ
ʋ Äɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ  ɪɨɤɭ ʋ  Äɉɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɲɬɚɬɢ ɚɩɚɪɚɬɭ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ´ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ  ɪɨɤɭ ʋ
Äɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ´
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ   ɨɪɝɚɧ ± ɜɿɞɞɿɥ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɉɟɪɟɞ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɚɡɚɞɚɱɚ± ɩɪɨɜɟɫɬɢɞɟɬɚɥɶɧɭ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɟɯɧɿɱɧɢɣɫɬɚɧ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɳɨɽɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ. ȼɿɞɞɿɥ
ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ,
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ,
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɽɸ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɦɭɡɟɽɮɿɤɚɰɿɽɸ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ ɽɤɬɿɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ

II.

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ

ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɿɫɬɨɪɿʀɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɬɚɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɳɨ ɽ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɦɿɫɬɚ
Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ

ɨɛɥɿɤɭ, ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ  ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚɭȾɨɞɚɬɤɚɯ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢɽ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɪɿɜɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɡɚ ɽɞɢɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɞɨȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɍɤɪɚʀɧɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɨɛɥɿɤɭɩɚɦ¶ɹɬɨɤ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ
ɩɚɦ ɹɬɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɨɛ ɽɤɬɿɜ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ± ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ÄɄɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ  ɮɨɪɬɟɰɿ  ɋɜɹɬɨʀ  ȯɥɢɫɚɜɟɬɢ´
(1754 ɪɨɯɨɪɨɧɧɢɣɧɨɦɟɪ252-ɇ ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɬɹɝɚɯ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɚɯ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ ɹɬɨɤ;
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ  ʀɦ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɹɤ
ɟɥɟɦɟɧɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿɿ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɿɜɬɿɥɟɧɧɹʀʀɜɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɡɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ

III.

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ

Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɉɪɨɝɪɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ

ɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɨɛɥɿɤɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɡɚ ɽɞɢɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ
ɡɚɧɟɫɟɧɧɹʀɯ ɞɨȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɍɤɪɚʀɧɢ;
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ÄɄɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ
ɮɨɪɬɟɰɿ  ɋɜɹɬɨʀ  ȯɥɢɫɚɜɟɬɢ´ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɡ ʀʀɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀɬɚɦɭɡɟɽɮɿɤɚɰɿʀ;
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡ  ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɡ
ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɳɨɞɨ
ɜɢɦɨɝ
ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɜɩɚɦ¶ɹɬɤɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣɫɮɟɪɿ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɿɫɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɦɿɫɬɚ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɫɩɚɞɳɢɧɭ

IV.

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢ

Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜɿɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦɉɪɨɝɪɚɦɢ ɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ.
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶ
ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɧɚ  ±  ɪɨɤɢ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɽɸ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍ  ɪɨɰɿ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɨɲɬɢ ɭ ɫɭɦɿ
ɬɢɫɝɪɧ
ɓɨɪɿɱɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɉɪɨɝɪɚɦɢɬɚɨɛɫɹɝɿɜʀʀɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɚɨɱɿɤɭɜɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɉɪɨɝɪɚɦɢɜɢɤɥɚɞɟɧɚɜȾɨɞɚɬɤɭ

V.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɉɪɨɝɪɚɦɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɬɚɧɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɦɿɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɥɨɜɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɚɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ±
ɝɨɥɨɜɧɢɣɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɦɿɫɬɚ

ȼ Ɇɟɡɞɪɿɧ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ1
ɞɨɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɧɚ-ɪɨɤɢ
ȼɢɞɢɩɚɦ¶ɹɬɨɤɧɟɪɭɯɨɦɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ

Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɿ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ

577

Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ȱɫɬɨɪɿʀ
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

4
7

25
42

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ±
ɝɨɥɨɜɧɢɣɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɦɿɫɬɚ

ɋɚɞɨɜɨɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ

ȼ Ɇɟɡɞɪɿɧ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ2
ɞɨɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɧɚ-ɪɨɤɢ
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ

400
350

356

300
250
200
150

178

100
50
0

44
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ

35

42

Ɉɛɥɚɫɧɚɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ȼɥɚɫɧɿɫɬɶɦɿɫɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɿɨɫɨɛɢ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ±
ɝɨɥɨɜɧɢɣɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɦɿɫɬɚ

ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿ

ȼ Ɇɟɡɞɪɿɧ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨɉɪɨɝɪɚɦɢɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢɦɿɫɬɚɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɧɚ ± ɪɨɤɢ
ɇɚɩɪɹɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɡɚɯɨɞɢ
ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀɧɟɪɭɯɨɦɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚ ± ɪɨɤɢ
ʋ
ɡɩ

ɇɚɡɜɚɧɚɩɪɹɦɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ

ɉɟɪɟɥɿɤ
ɡɚɯɨɞɿɜ

1
1.

2
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ

3

2.

ɉɨɟɬɚɩɧɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ

Ɍɟɪɦɿɧ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɭ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɿɤ
2019 ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɤɿɥ-ɬɶ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ

4
5
2018-2020 ȼɿɞɞɿɥɡ
ɨɯɨɪɨɧɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɧɚɞɚɥɿ± ȼɈɄɋ
ɍɆȺɄɆɊ
ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ
2018
ȼɈɄɋɍɆȺ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɄɆɊ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɬɚ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ

ɬɢɫ
ɝɪɧ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɤɿɥ-ɬɶ ɬɢɫ ɤɿɥ-ɬɶ
ɬɢɫ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɝɪɧ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɝɪɧ

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

5

50,0

-

-

-

-

12
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯɩɪɨɫɬɚɧ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɦɿɫɬɚ

ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɮɨɬɨɮɿɤɫɚɰɿɹ,
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ

2
1

3.

2

ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɪɚɡɨɦɡ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ

3
ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɿɫɬɨɪɿʀ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ

4

5

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ 3
6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɫɚɞɨɜɨɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ

4

40,0

-

-

-

-

ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

7

7,0

-

-

-

-

3.1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
2018-2020 ȼɈɄɋɍɆȺ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɄɆɊ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɬɚ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ
3.2 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
2018-2020 ȼɈɄɋɍɆȺ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɄɆɊ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɿɫɬɨɪɿʀ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
3.3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
2018-2020 ȼɈɄɋɍɆȺ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɄɆɊ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɫɚɞɨɜɨɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

15

75,0

-

-

-

-

11

150,0

-

-

-

-

2

30,0

-

-

-

-

12
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɮɨɬɨɮɿɤɫɚɰɿɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɮɨɬɨɮɿɤɫɚɰɿɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɮɨɬɨɮɿɤɫɚɰɿɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɬɚ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɿɫɬɨɪɿʀ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɫɬɚɧɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɫɚɞɨɜɨɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

3
1
4.

5.

2
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɚɤɟɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɳɨ
ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɯɨɪɨɧɢ

3
4.1 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɚɤɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɚɜɚɪɿɣɧɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ 3

4
2018-2020

5
ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

6
20

7
100,0

8
-

9
-

10
-

11
-

ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
2018-2020
ɩɚɤɟɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɧɚɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡ
ɩɟɪɟɥɿɤɭɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

20

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ
ɪɿɜɧɿɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɳɨ
ɨɰɿɧɤɢɛɭɞɿɜɟɥɶɬɚ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜ
ɫɩɨɪɭɞɳɨɽ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɚɦɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɦɿɫɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

2019

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ,
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ

12
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɚɤɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɡɦɟɬɨɸ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɬɭɩɟɧɸ
ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɩɚɤɟɬɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨ
ɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɬɹɝɢɿɡ
ɪɟɽɫɬɪɿɜɦɚɣɧɨɜɢɯ
ɩɪɚɜɧɚɡɟɦɟɥɶɧɿ
ɞɿɥɹɧɤɢɬɚɦɚɣɧɨ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ
ɞɨɜɿɞɨɤɬɚ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɶɧɚ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ
Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɬɚɫɩɨɪɭɞɳɨɽ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

4
1
6.

7.

2
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
©Ʉɨɦɩɥɟɤɫɫɩɨɪɭɞ
ɮɨɪɬɟɰɿɋɜɹɬɨʀ
ȯɥɢɫɚɜɟɬɢª
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ

3
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

4
2018

5
ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ 3
6
1

7
250,0

8
-

9
-

10
-

11
-

12
ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
©Ʉɨɦɩɥɟɤɫɫɩɨɪɭɞ
ɮɨɪɬɟɰɿɋɜɹɬɨʀ
ȯɥɢɫɚɜɟɬɢª

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɬɚ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ

2018-2020

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

27

540,0

35

875,0

40

980,0 ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ± 27
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 35
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 40
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ

7.2 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ

2018-2020

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

6

30,0

8

40,0

8

40,0

ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ± 6
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 8
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 8
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ

7.3 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 2018-2020
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

5

25,0

10

60,0

9

56,0

ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ± 5
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 10
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɭɪɨɰɿ± 9
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ

5
1

8.

2

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɚɡɢ
ɨɛɥɿɤɭɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ 3

3
7.4 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢɫɚɞɨɜɨɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
7.5 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

4
2018-2020

5
ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

6
1

7
150,0

8
1

9
100,0

10
-

11
-

2018-2020

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

2

20,0

2

20,0

3

30,0

8.1 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɚɡɢ
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

2018-2020

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

-

-

-

-

-

-

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɪɟɡɟɪɜɧɨʀɤɨɩɿʀ
ɛɚɡɢɨɛɥɿɤɭ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

-

10,0

-

10,0

-

10,0

12
ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ± 1
ɩɚɦ¶ɹɬɤɭ
ɭɪɨɰɿ± 1
ɩɚɦ¶ɹɬɤɭ
ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɭɜɚɬɢ
ɭɪɨɰɿ± 2
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɭɪɨɰɿ± 2
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɭɪɨɰɿ± 3
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɚɡɢ
ɨɛɥɿɤɭɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɭɪɨɰɿ- 41,
ɭɪɨɰɿ- 56,
ɭɪɨɰɿ- 60
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɞɚɧɢɯɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ
ɮɨɪɦɚɬɿ

6

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ 3

1
9.

2
ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɦɿɫɬɚ

3
4
ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɧɚɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɦɿɫɬɚ

5
ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

10.

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ

ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɫɟɪɟɞ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ
ɜɡɚɤɥɚɞɚɯɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɦɿɫɬɚ

ȼɈɄɋɍɆȺ
ɄɆɊ

-

-

-

-

-

-

ɩɨɫɬɿɣɧɨ

12
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɧɚɩɚɦ¶ɹɬɤɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ,
ɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚ
ɛɚɥɚɧɫɿɦɿɫɬɚ
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɲɥɹɯɨɦ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɫɚɣɬɿ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɪɟɠɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɦɚɫɨɜɢɯ
ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɮɨɬɨɜɢɫɬɚɜɨɤ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɚɬɚɥɨɝɿɜ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɬɨɳɨ

ȼɋɖɈȽɈ:
1517,00
1105, 00
1116, 00
ȼɋɖɈȽɈ ɡɚɪɨɤɚɦɢ:
3738, 00
ɉɪɢɦɿɬɤɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɫɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɡɦɿɧɢɿɧɞɟɤɫɿɜɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɉɪɨɝɪɚɦɿɪɨɛɿɬ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ±
ɝɨɥɨɜɧɢɣɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɦɿɫɬɚ

ȼ Ɇɟɡɞɪɿɧ

Доопрацьовано 20.11.2017
УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «____» ________ 2017 року

№ _____
м. Кропивницький

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
«Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради
«Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки», що додається.
2.
Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд
міської ради.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова

Черкасська 22 59 55

А. Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«____»_________ 2017 № ___
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від « ___» _______ 2017 року

№ _______

Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки
Керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки (додається).
2. Включити Програму
паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки до
складу Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і
2020 роки.
3. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради та відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської
міської ради забезпечити оприлюднення через вісник Кіровоградської міської
ради «Вечірня газета» та офіційну сторінку Кіровоградської міської ради
в мережі Інтернет рішення Кіровоградської міської ради «Про затвердження
Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста
Кропивницького на 2018-2020 роки».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенка О.В.
Міський голова
Черкасська 22 59 55

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської міської ради
«____» ____________ 2017
№ ______

Програма
паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018 – 2020 роки

КРОПИВНИЦЬКИЙ – 2018

ЗМІСТ
Паспорт Програми
І.

Загальні положення

ІІ.

Завдання Програми

ІІІ. Очікувані результати
IV. Фінансове забезпечення Програми
V.

Контроль за виконанням Програми
Додаток 1. Види пам’яток нерухомої культурної спадщини міста
Кропивницького
Додаток 2. Суб’єкти права власності пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького
Додаток 3. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми

ПАСПОРТ
Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018 – 2020 роки
Рішенням Кіровоградської міської ради
від «__» _____ 2017 року №
2 Ініціатор розроблення
Управління містобудування та
Програми
архітектури Кіровоградської міської ради
3 Розробник Програми
Управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради
4 Виконавці Програми
Управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради
5 Учасники Програми
Виконавчі органи Кіровоградської міської
ради, власники та балансоутримувачі
пам’яток інших форм власності,
громадськість міста
6 Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
7 Перелік місцевих
Місцевий бюджет та інші джерела не
бюджетів, які беруть
заборонені чинним законодавством
участь у виконанні
Програми
8 Орієнтовні обсяги
505,00 тис. грн
фінансування Програми на
2018 рік
9 Термін фінансування
з 2018 по 2020 роки
Програми
10 Етапи фінансування
Щорічно
Програми
11 Очікувані результати
Інвентаризація, паспортизація, визначення
виконання Програми
технічного стану, балансової вартості
нерухомих пам’яток культурної спадщини
комунальної власності міста
1

Програма затверджена

I.

Загальні положення

Нерухомі пам’ятки культурної спадщини міста Кропивницького
є невід’ємною частиною культурного надбання України. В умовах сприяння
державно-приватному партнерству у сфері культурної спадщини нерухомі
пам'ятки слід розглядати як об'єкти потенційного інвестування і розвитку
фінансових,
технічних,
науково-культурних
засад
формування
пам’яткоохоронної справи. Вирішення проблем розбудови галузі охорони
культурної спадщини можливе за допомогою напрацювання та реалізації
програм відповідно до законодавства України, міжнародних конвенцій
та зобов’язань перед світовою спільнотою.
Програма паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки (надалі – Програма) створюється
з метою перевірки технічного стану, інвентаризації та паспортизації
нерухомих пам’яток архітектури, містобудування, історії, археології, науки
і техніки, монументального та садово-паркового мистецтва для їх
збереження, запровадження паперового та уніфікованого електронного
обліку.
Правовими підставами розроблення Програми є Закони України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону культурної
спадщини”, постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№ 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року”.
Беручи до уваги, що з 2010 по 2017 роки повноваження органу охорони
культурної спадщини в частині пам’яток архітектури, містобудування
та садово-паркового мистецтва перебували в структурних підрозділах
обласної державної адміністрації, тому міською радою не здійснювались
заходи з інвентаризації пам’яток, не визначалися їх охоронні зони та межі,
не виготовлялась облікова документація на пам’ятки архітектури
і містобудування, не укладались охоронні договори з власниками
та балансоутримувачами, в результаті чого об’єкти не вносились
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. З 2004 року
не уточнювались переліки місцевих пам’яток архітектури та містобудування,
а в переліки пам’яток історії та археології не вносились зміни з періоду дії
пам’яткоохоронного законодавства Української РСР.
У зв’язку з прийняттям Закону України “Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” відбулися зміни

5
в топоніміці міста, що відобразилось в назвах вулиць, скверів, площ
та інших об’єктів топоніміки, виникла потреба внести зміни до існуючих
переліків нерухомих пам’яток культурної спадщини. Протягом значного
періоду також не проводився повноцінний моніторинг технічного стану, не
здійснювався надійний правовий захист пам’яток, а порушники
пам’яткоохоронного законодавства не притягувались до адміністративної
відповідальності. На недостатньому рівні відбувалась поінформованість
населення щодо вимог чинного законодавства в пам’яткоохоронній сфері,
що призводило до конфліктів з власниками та балансоутримувачами
пам’яток, які розпочинали ремонтні та реставраційні роботи на об’єктах,
не узгоджуючи свої дії з пам’яткоохоронними органами.
Тому рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року
№993 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність та
штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”, розпорядженням
Кіровоградського міського голови від 26 липня 2017 року №61
„Про затвердження Положення про відділ з охорони культурної спадщини”
створено окремий спеціально уповноважений
орган – відділ з охорони
культурної спадщини управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради. Перед новоствореним відділом поставлена
першочергова задача – провести детальну інвентаризацію, паспортизацію та
визначити технічний стан нерухомих пам’яток культурної спадщини, що є у
комунальній власності територіальної громади міста Кропивницького. Відділ
з охорони культурної спадщини здійснюватиме контроль за охороною,
збереженням, належним утриманням, відповідним використанням,
реставрацією, ремонтом, музеєфікацією та пристосуванням об'єктів
культурної спадщини.
II.

Завдання Програми

Програмою передбачено проведення детальної інвентаризації,
паспортизації та визначення технічного стану, балансової вартості
нерухомих пам’яток культурної спадщини: архітектури, містобудування,
історії, археології, науки і техніки, монументального та садово-паркового
мистецтва, що є у комунальній власності територіальної громади міста
Кропивницького, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози
об’єктам культурної спадщини, забезпечення їх збереження, удосконалення
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обліку, паспортизації та державної реєстрації. (Інформація про види
пам’яток нерухомої культурної спадщини та суб’єкти права власності
пам’яток культурної спадщини м. Кропивницького викладена у Додатках 1,2)
Завданнями Програми є:
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів
культурної спадщини
шляхом складання облікової документації
за єдиною установленою формою та подання пропозицій для їх включення
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
розроблення та ведення електронної бази даних обліку пам’яток;
організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом
пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану
об'єктів;
паспортизація унікальної фортифікаційної споруди – пам’ятки
національного значення „Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети”
(1754 р., охоронний номер 252-Н);
забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до інформації,
що міститься у витягах з Державного реєстру та місцевих переліках
нерухомих пам'яток;
укладення охоронних договорів між органом охорони культурної
спадщини міста та власниками, балансоутримувачами, користувачами
пам’яток культурної спадщини;
залучення виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм
закладів освіти і культури, громадських організацій до збереження
архітектурної
спадщини
як
елемента
культурної
самобутності і автентичності міста, популяризації і втілення її в туристичних
програмах;
здійснення заходів щодо підвищення рівня відповідальності власників
(балансоутримувачів, користувачів) пам’яток за належне утримання
та збереження культурної спадщини.
III.

Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить:
проведення детальної інвентаризації, паспортизації, визначення
технічного стану, балансової вартості нерухомих пам’яток культурної
спадщини, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади
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міста Кропивницького, створення переліків та електронної бази даних обліку
пам’яток;
складання на сучасному інформаційному рівні облікової документації
на пам’ятки культурної спадщини за єдиною установленою формою та
занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
паспортизацію пам’ятки національного значення „Комплекс споруд
фортеці
Святої
Єлисавети” з подальшою розробкою програми
з її реставрації, регенерації та музеєфікації;
систематичне укладення з власниками, користувачами охоронних
договорів на
пам’ятки
та
проведення
роз’яснювальної роботи
з
балансоутримувачами
щодо
вимог
чинного
законодавства
в пам’яткоохоронній сфері;
збереження історико-культурного середовища міста за участі
громадськості з метою проведення моніторингу стану пам’яток, розробки
проектів з відновлення історичного міського спадку за рахунок коштів
громадського бюджету міста;
створення умов для розвитку державно-приватного партнерства,
інвестиційної
і
туристичної
привабливості
міста
через
його
історико-культурну спадщину.

IV.

Фінансове забезпечення Програми

Головним розпорядником коштів і виконавцем Програми є управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради.
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,
що будуть передбачені в міському бюджеті на 2018 – 2020 роки,
з урахуванням завдань, визначених цією Програмою, та інших джерел
відповідно до чинного законодавства.
У 2018 році на реалізацію Програми передбачено кошти у сумі
505,00 тис. грн.
Щорічно на підставі поданої інформації здійснюватиметься
коригування завдань Програми та обсягів її фінансування.
Інформація про напрями діяльності, пріоритетні завдання, терміни
виконання заходів, відповідальних за виконання, фінансове забезпечення
та очікувані результати Програми викладена в Додатку 3.

V.
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Контроль за виконанням Програми

Контроль за станом виконання Програми здійснює заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом
функціональних повноважень.
Виконання робіт з реалізації Програми покладається на управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради.

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

В. Мездрін

Додаток 1
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018-2020 роки
Види пам’яток нерухомої культурної спадщини міста Кропивницького

Архітектури і
містобудування

577

Монументального
мистецтва
Історії
Археології

4

7

25
42

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

Садово-паркового
мистецтва

В. Мездрін

Додаток 2
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018-2020 роки
Суб’єкти права власності пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького

400
350

356

300
250
200
150

178

100
50
0

44
Державна
власність

35

42

Обласна власність Власність міста Приватні особи

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

Не визначені

В. Мездрін

Додаток 3
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018 – 2020 роки
Напрями діяльності та заходи
з реалізації Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018 – 2020 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів

1
1.

2
Здійснення
моніторингу
збереження
об’єктів культурної
спадщини міста

3

2.

Поетапне
проведення
інвентаризації
пам’яток
культурної
спадщини міста

Термін
Відповідальний
виконання за виконання
заходу

4
5
2018-2020 Управління
містобудування
та архітектури
Кіровоградської
міської ради
(надалі –УМА
КМР)
2.1. Інвентаризація
2018
УМА КМР
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки

Фінансове забезпечення
2018 рік
2019 рік
2020 рік
кіл-ть
пам’яток

тис.
грн

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

4,0

-

-

-

-

Очікуваний
результат

кіл-ть тис.
кіл-ть
тис.
пам’яток грн пам’яток грн
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Створення бази
даних про стан
пам’яток на
території міста

Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних, придбання
архівних боксів та
інших канцтоварів

2
Продовження додатка 3
1

3.

2

Перевірка
технічного стану
збереження
пам’яток
культурної
спадщини
(разом з
внутрішньокомплексними)

3
2.2. Інвентаризація
пам’яток історії,
монументального
мистецтва

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

2.3 Інвентаризація
пам’яток садовопаркового
мистецтва

-

-

-

-

-

-

2.4 Інвентаризація
пам’яток
археології

-

-

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

-

-

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

3

6,0

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

1

7,0

-

-

-

-

3.1 Визначення
технічного стану
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
3.2 Визначення
технічного стану
пам’яток, історії,
монументального
мистецтва
3.3 Визначення
технічного стану
пам’яток садовопаркового
мистецтва та
археології

4

5

12
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
збереження
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
Перевірка стану
збереження
пам’яток, історії,
монументального
мистецтва
Перевірка стану
збереження
пам’яток садовопаркового
мистецтва та
археології

3
Продовження додатка 3
1
4.

5.

2
Формування
пакету документів
на об’єкти, що
втратили предмет
охорони

Визначення
балансової вартості
нерухомих
пам’яток, що
знаходяться в
комунальній
власності міста

3
4.1 Виготовлення
актів технічного
стану аварійних
об’єктів

4
2018-2020

5
УМА КМР

6
10

7
50,0

8
-

9
-

10
-

11
-

4.2 Підготовка
2018-2020
пакету документів
на виключення з
переліку пам’яток
культурної
спадщини

УМА КМР

10

20,0

-

-

-

-

Визначення на
документальному
рівні грошової
оцінки будівель та
споруд, що є
пам’ятками
культурної
спадщини

УМА КМР,
управління
комунальної
власності
Кіровоградської
міської ради

-

-

-

-

-

-

2019
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Виготовлення актів
технічного стану з
метою визначення
ступеню
аварійності 20
об’єктів
Підготовка пакету
документів на 20
об’єктів, що
втратили предмет
охорони (витяги із
реєстрів майнових
прав на земельні
ділянки та майно;
підготовка
історичних довідок
та обґрунтувань на
виключення з
переліку)
Замовлення на
документальному
рівні грошової
оцінки, визначення
балансової вартості
будівель та споруд,
що є пам’ятками
культурної
спадщини

4
Продовження додатка 3
1
6.

7.

2
Проведення
паспортизації
пам’ятки
національного
значення
«Комплекс споруд
фортеці Святої
Єлисавети»
Проведення
паспортизації
пам’яток
культурної
спадщини міста

3
Складання
облікової
документації

4
2018

5
УМА КМР

6
1

7
140,0

8
-

9
-

10
-

7.1 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
7.2 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки історії

2018-2020

УМА КМР

7

175,0

35

875,0

40

2018-2020

УМА КМР

3

15,0

8

40,0

8

7.3 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
монументального
мистецтва

2018-2020

УМА КМР

5

25,0

10

60,0

9

11
-

12
Паспортизація
пам’ятки
національного
значення
«Комплекс споруд
фортеці Святої
Єлисавети»

980,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 7
пам’яток
у 2019 році – 35
пам’яток
у 2020 році – 40
пам’яток
40,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 3
пам’яток
у 2019 році – 8
пам’яток
у 2020 році – 8
пам’яток
56,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 5
пам’яток
у 2019 році – 10
пам’яток
у 2020 році – 9
пам’яток

5
Продовження додатка 3
1

8.

2

Розроблення та
впровадження
електронної бази
обліку пам’яток
культурної
спадщини міста

3
7.4 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки садовопаркового
мистецтва
7.5 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
археології

4
2018-2020

5
УМА КМР

6
1

7
40,0

8
1

9
100,0

10
-

11
-

12
Паспортизувати:
у 2018 році – 1
пам’ятку
у 2019 році – 1
пам’ятку

2018-2020

УМА КМР

2

15,0

2

20,0

3

30,0

8.1 Створення
електронної бази
уніфікованого
обліку пам’яток
культурної
спадщини

2018-2020

УМА КМР

-

-

-

-

-

-

8.2 Створення
резервної копії
бази обліку
пам’яток
культурної
спадщини

постійно

УМА КМР

-

8,0

-

10,0

-

10,0

Паспортизувати:
у 2018 році – 2
пам’ятки
у 2019 році – 2
пам’ятки
у 2020 році – 3
пам’ятки
Придбання
програмного
забезпечення для
обробки
фотофіксацій
пам’яток та
створення
Забезпечення
доступності та
цілісності даних в
електронному
форматі

6
Продовження додатка 3
1
9.

2
Укладення
охоронних
договорів на
пам’ятки
культурної
спадщини міста

3
4
Укладення охоронних постійно
договорів з
власниками та
балансоутримувачами
на пам’ятки
культурної спадщини
міста

5
УМА КМР

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

10.

Популяризація
пам’яток
культурної
спадщини

Популяризація
пам’яток культурної
спадщини серед
громадськості,
в закладах та
установах міста

УМА КМР

-

-

-

-

-

-

постійно
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Систематичне
укладення охоронних
договорів з
власниками та
балансоутримувачами
на пам’ятки
культурної спадщини,
що знаходяться на
балансі міста
Популяризація
пам’яток культурної
спадщини шляхом
поширення інформації
на сайті міської ради,
соціальних
мережах, проведення
масових
роз’яснювальних
заходів, організація
фотовиставок,
створення каталогів
пам’яток тощо

ВСЬОГО:
505,00
1105, 00
1116, 00
ВСЬОГО за роками:
2726, 00
Примітка: обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть
коригуватися залежно від зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості, зазначених у Програмі робіт

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

В. Мездрін

Доопрацьовано 04.12.2017

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «____» ________ 2017 року

№ _____
м. Кропивницький

Про погодження проекту рішення
міської ради міста Кропивницького
«Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
міста Кропивницького
ВИРІШИВ:
1.
Погодити проект рішення міської ради міста Кропивницького
«Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки», що додається.
2.
Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд
міської ради.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради
Черкасська 22 59 55

О. Мосін

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
«____»_________ 2017 № ___
Проект
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від « ___» _______ 2017 року

№ _______

Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки
Керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки (додається).
2. Включити Програму паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки до складу Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та
основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки.
3. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради та відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради міста
Кропивницького забезпечити оприлюднення через вісник міської ради міста
Кропивницького «Вечірня газета» та офіційну сторінку міської ради міста
Кропивницького
в мережі Інтернет рішення міської ради міста
Кропивницького «Про затвердження Програми паспортизації нерухомих
пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенка О.В.
Міський голова
Черкасська 22 59 55

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради міста
Кропивницького
«____» ____________ 2017
№ ______

Програма
паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018 – 2020 роки

КРОПИВНИЦЬКИЙ – 2018

ЗМІСТ
Паспорт Програми
І.

Загальні положення

ІІ.

Завдання Програми

ІІІ. Очікувані результати
IV. Фінансове забезпечення Програми
V.

Контроль за виконанням Програми
Додаток 1. Види пам’яток нерухомої культурної спадщини міста
Кропивницького
Додаток 2. Суб’єкти права власності пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького
Додаток 3. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми
паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста
Кропивницького на 2018 – 2020 роки

ПАСПОРТ
Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018 – 2020 роки
Рішенням міської ради міста
Кропивницького від «__» _____ 2017 року
№
2 Ініціатор розроблення
Управління містобудування та
Програми
архітектури Кіровоградської міської ради
3 Розробник Програми
Управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради
4 Виконавці Програми
Управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради
5 Учасники Програми
Виконавчі органи міської ради міста
Кропивницького, власники та
балансоутримувачі пам’яток інших форм
власності, громадськість міста
6 Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
7 Перелік місцевих
Місцевий бюджет та інші джерела не
бюджетів, які беруть
заборонені чинним законодавством
участь у виконанні
Програми
8 Орієнтовні обсяги
505,00 тис. грн
фінансування Програми на
2018 рік
9 Термін фінансування
з 2018 по 2020 роки
Програми
10 Етапи фінансування
Щорічно
Програми
11 Очікувані результати
Інвентаризація, паспортизація, визначення
виконання Програми
технічного стану, балансової вартості
нерухомих пам’яток культурної спадщини
комунальної власності міста
1

Програма затверджена

I.

Загальні положення

Нерухомі пам’ятки культурної спадщини міста Кропивницького
є невід’ємною частиною культурного надбання України. В умовах сприяння
державно-приватному партнерству у сфері культурної спадщини нерухомі
пам'ятки слід розглядати як об'єкти потенційного інвестування і розвитку
фінансових,
технічних,
науково-культурних
засад
формування
пам’яткоохоронної справи. Вирішення проблем розбудови галузі охорони
культурної спадщини можливе за допомогою напрацювання та реалізації
програм відповідно до законодавства України, міжнародних конвенцій
та зобов’язань перед світовою спільнотою.
Програма паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018-2020 роки (надалі – Програма) створюється
з метою перевірки технічного стану, інвентаризації та паспортизації
нерухомих пам’яток архітектури, містобудування, історії, археології, науки
і техніки, монументального та садово-паркового мистецтва для їх
збереження, запровадження паперового та уніфікованого електронного
обліку.
Правовими підставами розроблення Програми є закони України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону культурної
спадщини”, постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№ 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року”.
Беручи до уваги, що з 2010 по 2017 роки повноваження органу охорони
культурної спадщини в частині пам’яток архітектури, містобудування
та садово-паркового мистецтва перебували в структурних підрозділах
обласної державної адміністрації, тому міською радою не здійснювались
заходи з інвентаризації пам’яток, не визначалися їх охоронні зони та межі,
не виготовлялась облікова документація на пам’ятки архітектури
і містобудування, не укладались охоронні договори з власниками
та балансоутримувачами, в результаті чого об’єкти не вносились
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. З 2004 року
не уточнювались переліки місцевих пам’яток архітектури та містобудування,
а в переліки пам’яток історії та археології не вносились зміни з періоду дії
пам’яткоохоронного законодавства Української РСР.
У зв’язку з прийняттям Закону України “Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” відбулися зміни
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в топоніміці міста, що відобразилось в назвах вулиць, скверів, площ
та інших об’єктів топоніміки, виникла потреба внести зміни до існуючих
переліків нерухомих пам’яток культурної спадщини. Протягом значного
періоду також не проводився повноцінний моніторинг технічного стану, не
здійснювався надійний правовий захист пам’яток, а порушники
пам’яткоохоронного законодавства не притягувались до адміністративної
відповідальності. На недостатньому рівні відбувалась поінформованість
населення щодо вимог чинного законодавства в пам’яткоохоронній сфері,
що призводило до конфліктів з власниками та балансоутримувачами
пам’яток, які розпочинали ремонтні та реставраційні роботи на об’єктах,
не узгоджуючи свої дії з пам’яткоохоронними органами.
Тому рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року
№993 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність та
штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”, розпорядженням
Кіровоградського міського голови від 26 липня 2017 року №61
„Про затвердження Положення про відділ з охорони культурної спадщини”
створено окремий спеціально уповноважений
орган – відділ з охорони
культурної спадщини управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради. Перед новоствореним відділом поставлена
першочергова задача – провести детальну інвентаризацію, паспортизацію та
визначити технічний стан нерухомих пам’яток культурної спадщини, що є у
комунальній власності територіальної громади міста Кропивницького. Відділ
з охорони культурної спадщини здійснюватиме контроль за охороною,
збереженням, належним утриманням, відповідним використанням,
реставрацією, ремонтом, музеєфікацією та пристосуванням об'єктів
культурної спадщини.
II.

Завдання Програми

Програмою передбачено проведення детальної інвентаризації,
паспортизації та визначення технічного стану, балансової вартості
нерухомих пам’яток культурної спадщини: архітектури, містобудування,
історії, археології, науки і техніки, монументального та садово-паркового
мистецтва, що є у комунальній власності територіальної громади міста
Кропивницького, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози
об’єктам культурної спадщини, забезпечення їх збереження, удосконалення
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обліку, паспортизації та державної реєстрації. (Інформація про види
пам’яток нерухомої культурної спадщини та суб’єкти права власності
пам’яток культурної спадщини м. Кропивницького викладена у Додатках 1,2)
Завданнями Програми є:
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів
культурної спадщини
шляхом складання облікової документації
за єдиною установленою формою та подання пропозицій для їх включення
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
розроблення та ведення електронної бази даних обліку пам’яток;
організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом
пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану
об'єктів;
паспортизація унікальної фортифікаційної споруди – пам’ятки
національного значення „Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети”
(1754 р., охоронний номер 252-Н);
забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до інформації,
що міститься у витягах з Державного реєстру та місцевих переліках
нерухомих пам'яток;
укладення охоронних договорів між органом охорони культурної
спадщини міста та власниками, балансоутримувачами, користувачами
пам’яток культурної спадщини;
залучення виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм
закладів освіти і культури, громадських організацій до збереження
архітектурної
спадщини
як
елемента
культурної
самобутності і автентичності міста, популяризації і втілення її в туристичних
програмах;
здійснення заходів щодо підвищення рівня відповідальності власників
(балансоутримувачів, користувачів) пам’яток за належне утримання
та збереження культурної спадщини.
III.

Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить:
проведення детальної інвентаризації, паспортизації, визначення
технічного стану, балансової вартості нерухомих пам’яток культурної
спадщини, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади

7
міста Кропивницького, створення переліків та електронної бази даних обліку
пам’яток;
складання на сучасному інформаційному рівні облікової документації
на пам’ятки культурної спадщини за єдиною установленою формою та
занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
паспортизацію пам’ятки національного значення „Комплекс споруд
фортеці
Святої
Єлисавети” з подальшою розробкою програми
з її реставрації, регенерації та музеєфікації;
систематичне укладення з власниками, користувачами охоронних
договорів на пам’ятки та проведення роз’яснювальної роботи
з
балансоутримувачами
щодо
вимог
чинного
законодавства
в пам’яткоохоронній сфері;
збереження історико-культурного середовища міста за участі
громадськості з метою проведення моніторингу стану пам’яток, розробки
проектів з відновлення історичного міського спадку за рахунок коштів
громадського бюджету міста;
створення умов для розвитку державно-приватного партнерства,
інвестиційної
і
туристичної
привабливості
міста
через
його
історико-культурну спадщину.

IV.

Фінансове забезпечення Програми

Головним розпорядником коштів і виконавцем Програми є управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради.
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,
що будуть передбачені в міському бюджеті на 2018 – 2020 роки,
з урахуванням завдань, визначених цією Програмою, та інших джерел
відповідно до чинного законодавства.
У 2018 році на реалізацію Програми передбачено кошти у сумі
505,00 тис. грн.
Щорічно на підставі поданої інформації здійснюватиметься
коригування завдань Програми та обсягів її фінансування.
Інформація про напрями діяльності, пріоритетні завдання, терміни
виконання заходів, відповідальних за виконання, фінансове забезпечення
та очікувані результати Програми викладена в Додатку 3.

V.

8
Контроль за виконанням Програми

Контроль за станом виконання Програми здійснює заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом
функціональних повноважень.
Виконання робіт з реалізації Програми покладається на управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради.

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

В. Мездрін

Додаток 1
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018-2020 роки
Види пам’яток нерухомої культурної спадщини міста Кропивницького

Архітектури і
містобудування

577

Монументального
мистецтва
Історії
Археології

4

7

25
42

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

Садово-паркового
мистецтва

В. Мездрін

Додаток 2
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018-2020 роки
Суб’єкти права власності пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького

400
350

356

300
250
200
150

178

100
50
0

44
Державна
власність

35

42

Обласна власність Власність міста Приватні особи

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

Не визначені

В. Мездрін

Додаток 3
до Програми паспортизації нерухомих пам’яток
культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018 – 2020 роки
Напрями діяльності та заходи
з реалізації Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького на 2018 – 2020 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів

1
1.

2
Здійснення
моніторингу
збереження
об’єктів культурної
спадщини міста

3

2.

Поетапне
проведення
інвентаризації
пам’яток
культурної
спадщини міста

Термін
Відповідальний
виконання за виконання
заходу

4
5
2018-2020 Управління
містобудування
та архітектури
Кіровоградської
міської ради
(надалі –УМА
КМР)
2.1. Інвентаризація
2018
УМА КМР
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки

Фінансове забезпечення
2018 рік
2019 рік
2020 рік
кіл-ть
пам’яток

тис.
грн

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

4,0

-

-

-

-

Очікуваний
результат

кіл-ть тис.
кіл-ть
тис.
пам’яток грн пам’яток грн

12
Створення бази
даних про стан
пам’яток на
території міста

Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних, придбання
архівних боксів та
інших канцтоварів

2
Продовження додатка 3
1

3.

2

Перевірка
технічного стану
збереження
пам’яток
культурної
спадщини
(разом з
внутрішньокомплексними)

3
2.2. Інвентаризація
пам’яток історії,
монументального
мистецтва

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

2.3 Інвентаризація
пам’яток садовопаркового
мистецтва

-

-

-

-

-

-

2.4 Інвентаризація
пам’яток
археології

-

-

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

-

-

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

3

6,0

-

-

-

-

2018-2020 УМА КМР

1

7,0

-

-

-

-

3.1 Визначення
технічного стану
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
3.2 Визначення
технічного стану
пам’яток, історії,
монументального
мистецтва
3.3 Визначення
технічного стану
пам’яток садовопаркового
мистецтва та
археології

4

5

12
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
пам’яток,
фотофіксація,
формування бази
даних
Перевірка стану
збереження
пам’яток
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
Перевірка стану
збереження
пам’яток, історії,
монументального
мистецтва
Перевірка стану
збереження
пам’яток садовопаркового
мистецтва та
археології

3
Продовження додатка 3
1
4.

5.

2
Формування
пакету документів
на об’єкти, що
втратили предмет
охорони

Визначення
балансової вартості
нерухомих
пам’яток, що
знаходяться в
комунальній
власності міста

3
4.1 Виготовлення
актів технічного
стану аварійних
об’єктів

4
2018-2020

5
УМА КМР

6
10

7
50,0

8
-

9
-

10
-

11
-

4.2 Підготовка
2018-2020
пакету документів
на виключення з
переліку пам’яток
культурної
спадщини

УМА КМР

10

20,0

-

-

-

-

Визначення на
документальному
рівні грошової
оцінки будівель та
споруд, що є
пам’ятками
культурної
спадщини

УМА КМР,
управління
комунальної
власності
Кіровоградської
міської ради

-

-

-

-

-

-

2019

12
Виготовлення актів
технічного стану з
метою визначення
ступеню
аварійності 20
об’єктів
Підготовка пакету
документів на 20
об’єктів, що
втратили предмет
охорони (витяги із
реєстрів майнових
прав на земельні
ділянки та майно;
підготовка
історичних довідок
та обґрунтувань на
виключення з
переліку)
Замовлення на
документальному
рівні грошової
оцінки, визначення
балансової вартості
будівель та споруд,
що є пам’ятками
культурної
спадщини

4
Продовження додатка 3
1
6.

7.

2
Проведення
паспортизації
пам’ятки
національного
значення
«Комплекс споруд
фортеці Святої
Єлисавети»
Проведення
паспортизації
пам’яток
культурної
спадщини міста

3
Складання
облікової
документації

4
2018

5
УМА КМР

6
1

7
140,0

8
-

9
-

10
-

7.1 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
архітектури та
містобудування,
науки і техніки
7.2 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки історії

2018-2020

УМА КМР

7

175,0

35

875,0

40

2018-2020

УМА МРМК

3

15,0

8

40,0

8

7.3 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
монументального
мистецтва

2018-2020

УМА КМР

5

25,0

10

60,0

9

11
-

12
Паспортизація
пам’ятки
національного
значення
«Комплекс споруд
фортеці Святої
Єлисавети»

980,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 7
пам’яток
у 2019 році – 35
пам’яток
у 2020 році – 40
пам’яток
40,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 3
пам’яток
у 2019 році – 8
пам’яток
у 2020 році – 8
пам’яток
56,0 Паспортизувати:
у 2018 році – 5
пам’яток
у 2019 році – 10
пам’яток
у 2020 році – 9
пам’яток

5
Продовження додатка 3
1

8.

2

Розроблення та
впровадження
електронної бази
обліку пам’яток
культурної
спадщини міста

3
7.4 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки садовопаркового
мистецтва
7.5 Розроблення
облікової
документації на
пам’ятки
археології

4
5
2018-2020 УМА КМР

6
1

7
40,0

8
1

9
100,0

10
-

11
-

12
Паспортизувати:
у 2018 році – 1
пам’ятку
у 2019 році – 1
пам’ятку

2018-2020 УМА КМР

2

15,0

2

20,0

3

30,0

8.1 Створення
електронної бази
уніфікованого
обліку пам’яток
культурної
спадщини

2018-2020 УМА КМР

-

-

-

-

-

-

8.2 Створення
резервної копії
бази обліку
пам’яток
культурної
спадщини

постійно

-

8,0

-

10,0

-

10,0

Паспортизувати:
у 2018 році – 2
пам’ятки
у 2019 році – 2
пам’ятки
у 2020 році – 3
пам’ятки
Придбання
програмного
забезпечення для
обробки
фотофіксацій
пам’яток та
створення
Забезпечення
доступності та
цілісності даних в
електронному
форматі

УМА КМР

6
Продовження додатка 3
1
9.

2
Укладення
охоронних
договорів на
пам’ятки
культурної
спадщини міста

3
4
Укладення охоронних постійно
договорів з
власниками та
балансоутримувачами
на пам’ятки
культурної спадщини
міста

5
УМА КМР

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

10.

Популяризація
пам’яток
культурної
спадщини

Популяризація
пам’яток культурної
спадщини серед
громадськості,
в закладах та
установах міста

постійно

УМА КМР

-

-

-

-

-

-

12
Систематичне
укладення охоронних
договорів з
власниками та
балансоутримувачами
на пам’ятки
культурної спадщини,
що знаходяться на
балансі міста
Популяризація
пам’яток культурної
спадщини шляхом
поширення інформації
на сайті міської ради,
соціальних
мережах, проведення
масових
роз’яснювальних
заходів, організація
фотовиставок,
створення каталогів
пам’яток тощо

ВСЬОГО:
505,00
1105, 00
1116, 00
ВСЬОГО за роками:
2726, 00
Примітка: обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть
коригуватися залежно від зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості, зазначених у Програмі робіт

Начальник управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста

В. Мездрін

