
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

10 червня  2021 року 

 

Про затвердження Програми 

зі збереження та забезпечення охорони  

об’єктів культурної спадщини  

Лубенської територіальної громади 

на 2021-2025 роки  

 

             З метою підготовки об’єктів культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади до державної реєстрації нерухомих пам’яток України, 

забезпечення їх збереження та охорони, відповідно до Закону України «Про 

охорону культурної спадщини»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 27 

грудня  2001 р. № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорії 

пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

                                                  

міська рада вирішила: 

 

         1. Затвердити  Програму зі збереження та забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки  

(додається). 

          2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Литовченка Ю.М., начальника відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Шмонденка А.Г. та  начальника 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Князєва О.В. 

          3.  Контроль за виконанням  цього рішення покласти  на  заступника 

Лубенського міського голови Діденка О.Г., заступника Лубенського міського 

голови Харченко І.В., постійні депутатські комісії з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки та з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО                                                                         

 



 

Додаток  

до рішення  

Лубенської міської ради  

Лубенського району 

Полтавської області 

від 10 червня 2021року 

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

     ПРОГРАМА ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ  

ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ЛУБЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

на 2021 – 2025 роки 

 

Паспорт (загальна характеристика Програми) 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління культури і мистецтв  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу влади про 

розроблення Програми 

Рішенням восьмої сесії Лубенської 

міської ради восьмого скликання від  

10 червня 2021 року 

3. Розробник Програми Управління культури і мистецтв  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

4.  Співрозробники Програми  Відділ містобудування та 

архітектури, Управління житлово-

комунального господарства   

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

5.  Відповідальний виконавець 

програми 

Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

6.  Учасники Програми Управління культури і мистецтв,  

відділ містобудування та 

архітектури, Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, суб’єкти 

підприємницької діяльності  

7.  Термін реалізації Програми  2021 – 2025 роки 

 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми (кошти 

місцевого бюджету)  

 

         1823,0 тис. грн.  

 

 



І.  Загальна частина 

 

Одним із основних завдань державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів 

культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та 

державну реєстрацію. Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із 

пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. Саме на їх виконання 

і спрямована Програма зі збереження та забезпечення охорони об’єктів 

культурної  спадщини Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(далі – Програма). 

У Лубенській територіальній громаді під охороною держави перебуває   

184  об’єкти культурної спадщини, із них: 15 - пам’яток археології,                     

4 - монументального мистецтва, 89 – історії, 22 - архітектури, 1 - садово-

паркового мистецтва, 1 – об’єкт ландшафтний та 52 - меморіальні дошки. 

Перелік пам’яток громади постійно поповнюється.  

     Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 «Про 

затвердження Порядку визначення категорії пам’яток для занесення об’єктів 

культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» не  

допускається занесення об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток без 

відповідної облікової документації. Тому її виготовлення та затвердження має 

велике значення для збереження та забезпечення охорони пам’яток. Це дасть 

змогу проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’яток архітектури, історії 

та монументального мистецтва, облаштування територій пам’яток археології та 

садово-паркового мистецтва, відкриє нові можливості  збільшення обсягу 

інформації про об’єкти, запровадження електронної форми збереження даних 

про них, що відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону 

культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної 

спадщини. 

Виконання Програми сприятиме забезпеченню консервації, реставрації, 

музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пристосуванню їх до розвитку 

туризму, активізації  досліджень, популяризації пам’яток України як частини 

загальносвітової  культурної спадщини. 

2. Мета і основні завдання 

 Метою Програми є проведення перевірки  стану об’єктів культурної 

спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, 

архітектури, садово-паркового мистецтва), виявлення таких, що потребують 

проведення ремонтно-реставраційних, термінових, протиаварійних і 

консерваційних робіт, а також удосконалення ведення обліку об’єктів 

культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації, укладання 

охоронних договорів, виготовлення нових облікових документів, в тому числі 

на електронних носіях, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого 

їх залучення до обласних, національних та міжнародних туристичних 

маршрутів. 



Основними завданнями Програми є: 

- проведення інвентаризації  об’єктів культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади;    

-   забезпечення охорони пам’яток від руйнувань  чи пошкоджень; 

-   виготовлення на сучасному інформаційному рівні облікової документації 

об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального 

мистецтва, архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтних), яка 

включає облікову картку, коротку історичну довідку, акт технічного стану, 

довідку про майнову цінність; 

- забезпечення занесення об’єктів культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

- проведення реставраційно-ремонтних робіт  на об’єктах культурної 

спадщини та облаштування територій навколо них; 

- створення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини 

Лубенської територіальної громади,  до якої входять: картографічні, 

геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів, тематичні 

каталоги та інше; 

- забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної 

спадщини шляхом доступності певної частини інформації (неслужбового 

характеру) через мережу Internet; 

- виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок та охоронних 

знаків на нерухомих пам’ятках; 

- популяризація туризму (розробка туристичних маршрутів, активізація роботи 

музейних закладів); 

- наукові  дослідження об’єктів культурної спадщини; 

- видання матеріалів, що розповідають про об’єкти культурної спадщини 

Лубенської територіальної громади, їх пропаганда через мережу Інтернет. 

 

3. Головні проблеми 

 

Головними проблемами у вирішенні завдань зі збереження та 

забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини є: 

- відсутність сучасної облікової документації на більшість об'єктів  культурної     

  спадщини Лубенської територіальної громади; 

- проведення реставраційно – ремонтних робіт на об’єктах; 

- облаштування територій пам’яток археології; 

- затвердження балансоутримувачів пам’яток. 

 

 

 

                          

 

 



                     4. Перелік заходів на виконання Програми 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці Розпорядник 

коштів 

Сума  

витрат 
(тис.грн.) 

1. Створення та ведення 

оновленого реєстру 

об’єктів культурної 

спадщини  

2021 Управління 

культури 

і мистецтв 

- - 

2. Виготовлення облікової 

документації на об’єкти 

культурної спадщини: 

- облікова картка; 

- історична довідка; 

- акт технічного стану; 

- довідка про майнову     

  цінність об’єкта; 

- фотофіксація 

-інше 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури, 

заклади та 

організації з 

відповідною 

спеціалізацією 

Управління 

культури і 

мистецтв, 

балансо-

утримувачі 

500,0 

3. Проведення 

інвентаризації об’єктів 

культурної спадщини 

2021-2022 Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Управління 

культури і 

мистецтв 

15,0 

4. Забезпечення в 

установленому 

законодавством порядку 

виготовлення, 

встановлення та 

утримання охоронних 

дошок, охоронних 

знаків, інших 

інформаційних написів, 

позначок на пам’ятках 

або в межах їх територій 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв,  

відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

40,0 

5. Підготовка  відповідної 

документації  на об’єкти 

культурної спадщини та 

їх подання для занесення 

до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток 

України 

2021-2023 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури 

 

Управління 

культури і 

мистецтв 

8,0 



6. Облаштування територій 

та проведення 

реставраційно-

ремонтних робіт на 

об’єктах культурної 

спадщини 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

800,0 

7. Збір інформації  та 

документальне 

оформлення  щойно 

виявлених об’єктів 

культурної спадщини  

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв 

Управління 

культури і 

мистецтв 

10,0 

8. Увічнення подій, 

пам’яті відомих людей 

шляхом створення 

нових об’єктів 

культурної спадщини 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

150,0 

9. Проведення наукових 

досліджень об’єктів 

культурної спадщини 

2021-2025 Наукові заклади 

та організації з 

відповідною 

спеціалізацією 

Управління 

культури і 

мистецтв 

100,0 

10. Укладання охоронних 

договорів на об’єкти 

культурної спадщини  

2021-2025 Управління    

культури і 

мистецтв, відділ 

містобудування 

та архітектури 

Управління 

культури і 

мистецтв 

5,0 

11. Постановка на баланс   

об’єктів культурної 

спадщини з 

оформленням 

відповідної 

документації (оцінка 

вартості майна, 

документи на землю 

тощо) 

2021-2022 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Управління 

культури і 

мистецтв,  

відділи та 

служби 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

балансо- 

утримувачі 

50,0 

12. Укладання  договорів 

на виявлення, 

дослідження, 

консервацію, 

реставрацію, 

реабілітацію, 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури 

Управління 

культури і 

мистецтв, 

балансо- 

утримувачі 

 

5,0 

 



музеєфікацію та інші 

заходи щодо охорони 

культурної спадщини  

13. Виготовлення табличок 

з QR-кодами  та 

інформаційних 

табличок на об’єкти 

культурної спадщини 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

      відділ 

містобудуван

ня та 

архітектури 

50,0 

14. Видання туристичного 

путівника про місто 

Лубни та історичні 

місця Лубенщини 

2021-2023 Управління 

культури і 

мистецтв 

Управління 

культури і 

мистецтв 

25,0 

15.  Популяризація справи 

охорони культурної 

спадщини Лубенської 

територіальної громади, 

проведення наукових 

конференцій, круглих 

столів,  організація 

науково-методичної, 

експозиційно-

виставкової та 

видавничої діяльності у 

даній сфері тощо 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв, 

відділ 

містобудування 

та архітектури 

Управління 

культури і 

мистецтв 

50,0 

16. Виготовлення 

презентаційних 

відеофільмів та 

відеороликів про 

пам’ятки історії та 

культури лубенського 

краю 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв 

Управління 

культури і 

мистецтв 

10,0 

17. Вивчення досвіду 

організації охорони 

культурної спадщини та 

впровадження його на 

місцевому рівні 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв 

Управління 

культури і 

мистецтв 

- 

18. Організація поїздок по 

визначних історичних 

місцях з метою обміну 

досвідом роботи 

2021-2025 Управління 

культури і 

мистецтв 

Управління 

культури і 

мистецтв 

5,0 

 Всього    1823,0 

 

 



5.  Очікувані результати 

       

В результаті виконання даної Програми  буде забезпечено: 

- облік об’єктів культурної спадщини та занесення їх до  Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України; 

- популяризацію об’єктів культурної спадщини  з метою їх залучення до 

обласних, національних та міжнародних туристичних маршрутів; 

- залучення інвестицій для збереження, ремонту, реставрації, реабілітації та 

музеєфікації об’єктів культурної спадщини; 

- створення паперової та електронної бази даних про об’єкти культурної 

спадщини громади; 

- встановлення зони охорони пам’яток (навколо пам’ятки, що регулюють 

забудову, зону охоронюваного ландшафту, археологічного культурного шару, в 

межах яких діє спеціальний режим їх використання); 

- збереження та контроль за використанням об’єктів культурної спадщини. 

 

                                            6. Фінансове забезпечення  

              Фінансування Програми може здійснюватись за рахунок коштів 

місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України.   

                                                   7. Висновки 

              Реалізація Програми зі збереження та забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки 

сприятиме посиленню ролі історико-культурних пам’яток у житті  громади, 

формуванню престижу  Лубенщини  як привабливого туристичного центру на 

карті України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                             Маргарита КОМАРОВА 

 

 


