
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

від  30 червня  2011 року                                                       № 627

Про забезпечення захисту, збереження,
утримання пам’яток археології, історії та
монументального мистецтва, розташованих
на території м. Кіровограда

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 16             
статті 5 Закону України „Про охорону культурної спадщини”,               
пунктом 5 статті 31, статтею 37 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” та на виконання пункту 1 розділу І (ІІ квартал) 
Перспективного плану роботи Кіровоградської міської ради на 2011 рік, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року 
№ 75, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради 
про забезпечення захисту, збереження, утримання пам’яток археології, історії 
та монументального мистецтва, розташованих на території м. Кіровограда, 
взяти до відома (додається).

2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради 
забезпечити винесення проекту рішення «Про визначення 
балансоутримувачів пам’яток археології, історії та монументального 
мистецтва, розташованих на території міста Кіровограда» на розгляд міської 
ради у вересні 2011 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М. 

Міський голова О.Саінсус

Назарець
24-25-70



Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
від 30 червня 2011 року
№ 627

Інформація
про забезпечення захисту, збереження, утримання пам’яток 

археології, історії та монументального мистецтва, розташованих
на території м. Кіровограда

Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних 
завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
(Преамбула Закону України «Про охорону культурної спадщини» в редакції 
Закону № 2245-IV від 16.12.2004).

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
управління у сфері охорони культурної спадщини покладається, в тому числі, 
на органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

У м. Кіровограді відповідні функції покладені на відділ культури і 
туризму Кіровоградської міської ради. Однак відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради в даний час не в змозі забезпечити виконання 
вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини на 
необхідному рівні, що є однією з головних причин недостатнього 
забезпечення захисту, збереження, утримання пам’яток археології, історії та 
монументального мистецтва, розташованих на території м. Кіровограда.

З метою виправлення існуючого становища були прийняті наступні 
рішення Кіровоградської міської ради:

від 25 серпня 2004 року № 1167 «Про затвердження міської комплексної 
програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на  2004-2010 роки», 
яким було передбачено виділення протягом зазначеного періоду 460,52 
тис.грн. на паспортизацію об’єктів культурної спадщини. Однак на 
паспортизацію пам’яток археології, історії та монументального мистецтва 
кошти не виділялися; 

від 25 січня 2005 року № 1395 «Про затвердження міської програми 
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на                        
2005-2010 роки та створення умов щодо забезпечення її виконання», яким 
було передбачено створення сектору з питань охорони культурної спадщини 
при відділі культури Кіровоградської міської ради, на який покладались 
завдання по виконанню програми. Однак сектор не було створено. Тому 
більшість завдань програми залишились невиконаними або виконаними 
частково.

До найбільш гострих невирішених питань належать:
організація належного обліку та постійного контролю за станом 

пам'яток, їх ремонтом та реставрацією, процедурою приватизації пам'яток;
створення привабливих умов для залучення інвестицій до об'єктів 

культурної спадщини через розробку та реалізацію інвестиційних проектів та 
програм;



створення системи адміністративно-правового забезпечення виконання 
фінансових зобов'язань власників та користувачів пам'яток щодо 
забезпечення їх збереження та охорони, зокрема визначення 
балансоутримувачів пам’яток археології, історії та монументального 
мистецтва м. Кіровограда. Відділом культури і туризму неодноразово 
виносилися питання на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради про затвердження балансоутримувачів пам’яток археології, 
історії та монументального мистецтва, розташованих на території міста 
Кіровограда, але рішень не було прийнято. Єдиний пам’ятник історії, щодо 
якого визначено балансоутримувача (КП «Трест зеленого господарства») – це 
пам’ятник радянським артилеристам («Катюша», охоронний № 957, рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 5 лютого 2010 року 
№ 73 «Про взяття на баланс») та ін.

На території м. Кіровограда на державному обліку знаходяться                      
2 пам’ятки археології, 90 – історії, 9 – монументального мистецтва.

Поточні та ремонтно-реставраційні роботи по пам'ятках проводяться не 
в повному обсязі. Так, у 2008 році управління капітального будівництва 
витратило 162 тис.грн. на ремонт пам’ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх 
поколінь Кіровоградщини. В 2009 році проведено ремонт пам’ятника 
Жертвам фашизму на суму 247, 8 тис.грн., в 2010 році Кіровоградським 
машинобудівним коледжем Кіровоградського Національного технічного 
університету проведено ремонт пам’ятника радянським артилеристам. 

В першу чергу потребують ремонту: пам’ятник євреям - жертвам 
фашизму, пам’ятник героям громадянської та Великої Вітчизняної воєн, 
могила Емануеля Г.А. - героя Вітчизняної війни 1812 року, Пам’ятник 
комсомольським поколінням Кіровоградщини та ін.

Також необхідно визначити балансоутримувачів пам’яток археології, 
історії та монументального мистецтва, розташованих на території міста 
Кіровограда та зобов'язати постійно здійснювати захист, збереження, 
утримання, відповідне використання, консервацію, реставрацію, ремонт, 
реабілітацію пам’яток, розташованих на території міста. Розробити разом із 
зацікавленими органами та організаціями програми і плани, скоординувати 
дії щодо виявлення і вивчення, обліку і охорони, збереження та ефективного 
використання пам’яток історії м. Кіровограда. 

В.о. начальника відділу культури і туризму А. Назарець


