
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ІІ сесія VІІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  3 4 - 2 / 2 1  
 

30 березня 2021 р. м.Чернівці 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини 

Чернівецької області на 2018-2022 

роки 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення територій та адміністративних центрів 

територіальних громад», обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів 

культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки (далі - 

Програма), затвердженої рішенням 33-ї сесії обласної ради VIІ скликання від 

24.07.2018 №88-23/18, зміни, виклавши додатки 1, 2, 3, 4 до Комплексної  

програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 

Чернівецької області на 2018-2022 роки в новій редакції (додається).  

2. Управлінню культури обласної державної адміністрації в межах 

повноважень вивчити питання щодо наявності документів на право власності 

на об’єкти культурної спадщини та забезпечення укладання охоронних 

договорів. 

3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 

адміністрації, як головному розпоряднику коштів програми, при формуванні 

календарного плану заходів з реалізації програми у 2021 році включити 

пам’ятку архітектури «Вознесенська церква та дзвіниця» (ХV століття) 

смт.Лужани Чернівецького району та пам’ятку археології «Залишки 

давньоруського міста Василева» (ХІІ-ХІІІ століття) с.Василів Чернівецького 

району, як об’єкти культурної спадщини національного значення, що 

потребують невідкладного проведення реставраційних робіт. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Ірину ІСОПЕНКО, постійні комісії обласної 

ради з питань бюджету (Іван ШЕВЧУК), та з питань освіти, науки, культури, 

туризму, спорту та молодіжної політики (Оксана ПАЛІЙЧУК). 

 

 

 

Голова обласної ради  Олексій БОЙКО 



Додаток 1 

до Комплексної програми охорони та 

збереження об’єктів культурної 

спадщини Чернівецької області на 

2018-2022 роки 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 

Чернівецької області на 2018-2022 роки 

 

1 Ініціатор розроблення програми 
Управління культури Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

2 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закони України «Про охорону культурної спадщини» 

від 08.06.2000 №1805-ІІІ (із змінами), 

Закону України «Про охорону археологічної спадщини» 

від 18.03.2004 №1626-IV (із змінами), 

Стратегія розвитку Чернівецької області до 2027 року, 

затверджена рішенням 36-ї сесії обласної ради VIІ 

скликання від 04.02.2020 № 1-36/20, 

Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Чернівецької області до 2027 року, 

затвердженого рішенням 36-ї  сесії обласної ради VIІ 

скликання від 04.02.2020 № 2-36/20 

3 Розробник програми 
Управління культури Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

4 Співрозробники програми Районні державні адміністрації, територіальні громади 

5 
Відповідальний виконавець 

програми 

Управління культури Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

6 Учасники програми 

Управління культури Чернівецької обласної державної 

адміністрації, районні державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування, територіальні громади, 

науково-проектні та ліцензовані організації 

7 Терміни реалізації програми 2018 – 2022 роки 

8 

Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

Обласний бюджет, бюджети районів, бюджети 

територіальних громад 

9 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, тис. грн. 

14106,8 

 
в тому числі бюджетних коштів, з 

них, тис. грн.: 
11417,8 

 
- коштів обласного бюджету, тис. 

грн. 
3425,3 

 
- коштів місцевих бюджетів, тис. 

грн. 
7992,5 

10 
Основні джерела фінансування 

програми 

Обласний бюджет, бюджети районів, бюджети 

територіальних громад 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 2 

до Комплексної програми охорони 

та збереження об’єктів культурної  

спадщини Чернівецької області на  

2018-2022 роки 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини  

Чернівецької області на 2018-2022 роки 

 

 

№ 

з/п 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання Програми, тис. грн. 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. Всього витрат на 

виконання Програми,  

тис. грн. 

1. Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 

3359,0 2359,0 1652,5 3565,5 3170,8 14106,8 

2 Державний бюджет 0 0 0 0 0 0 

3 Обласний бюджет 0 0 0 2000,0 1425,3 3425,3 

4 Місцевий бюджет 2842,0 1957,0 1138,0 1098,5 957,0 7992,5 

5 Кошти небюджетних джерел 517,0 402,0 514,5 467,0 788,5 2689,0 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 3 

до Комплексної програми охорони 

та збереження об’єктів культурної  

спадщини Чернівецької області на  

2018-2022 роки 

Показники продукту 

Комплексної програми охорони та збереження  

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки 

 

№ 

з/п 

Назва показника Одни

ця 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

Терміни виконання Програми Всього за 

період дії 

Програми 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

І. Показники затрат Програми 

1 Обсяг видатків на виявлення і дослідження 

об’єктів культурної спадщини 

тис. 

грн. 

0 61,0 26,0 26,0 200,0 360,0 673,0 

2 Обсяг видатків на збереження та 

популяризацію пам’яток історії та культури 

тис. 

грн. 

0 357 394,5 381,0 168,0 187,5 1488 

3 Обсяг видатків на виконання 

першочергових протиаварійних, ремонтно-

реставраційних та консерваційних робіт на 

пам’ятках культурної спадщини 

тис. 

грн. 

0 2941,0 1938,5 1245,5 3197,5 2623,3 11945,8 

ІІ Показники продукту Програми 

1 Кількість відремонтованих та 

відреставрованих  пам’яток (щойно 

виявлених об’єктів) історії, 

монументального мистецтва, архітектури 

національного та місцевого значення 

к-ть 0 37 35 37 34 50 193 

2 Кількість підготовлених та встановлених 

охоронних знаків та охоронних дошок на 
пам’ятках  

к-ть 0 71 105 62 25 37 300 

3 Кількість виявлених та досліджених 

об’єктів культурної спадщини 

к-ть 0 10 10 10 10 10 50 

4 Кількість  видань  науково-методичної та  

рекламно-інформаційної продукції про 

сферу охорони культурної спадщини 

к-ть 0 330 330 340 500 500 2000 

ІІІ Показники ефективності Програми 

1 Середні витрати на реставрацію та ремонт 

пам’яток (щойно виявлених об’єктів) 

історії, монументального мистецтва, 

тис. 

грн. 

0 79,5 55,4 33,7 94,0 52,5 61,9 



архітектури національного та місцевого 

значення 

2 Середні витрати на підготовлені та 

встановлені охоронні знаки та охоронні 

дошки на пам’ятках 

тис. 

грн. 

0 5,0 3,8 6,1 6,7 5,1 5,0 

3 Середні витрати на виявлення та 

дослідження об’єктів культурної спадщини 

тис. 

грн. 

0 6,1 2,6 2,6 20,0 36,0 13,5 

ІV Показники якості Програми 

1 Кількість пам’яток (щойно виявлених 

об’єктів) культурної спадщини, на які 

поширюється Комплексна програма 

к-ть 0 118 150 109 69 97 543 

2 Питома вага охоплених у відповідному році 

Комплексною програмою пам’яток (щойно 

виявлених об’єктів) культурної спадщини в 

рзрахунку до пам’яток (щойно виявлених 

об’єктів), зазначених  у Комплексній 
програмі 

% 0 21,7 27,6 20,1 12,7 17,9 100 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
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Додаток 4 

до Комплексної програми охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини Чернівецької 

області на 2018-2022 роки 

 

Напрямки діяльності та заходи 

Комплексної програми охорони та збереження  

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки 

 

№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 
 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Виявлення та 

дослідження 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

Проведення науково-пошукових 

робіт, виявлення та дослідження 

об’єктів культурної спадщини 

2018 – 2022 

роки 

Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

районні державні адміністрації, 

територіальні громади 

Обласний 
бюджет, 

 бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Обласний бюджет: 

2022 – 10,0 

Всього: 10,0 

 

Місцеві бюджети 
(бюджети сіл, селищ, 
міст) 
2018 р. – 60,0 

2019 р. – 25,0 

2020 р. – 25,0 

Всього: 110,0 

 

Позабюджнтні 

кошти: 

2018 р. – 1,0 

2019 р. – 1,0 
2020 р. – 1,0 

Всього: 3,0 

Разом: 123,0 

Виявлення та 

дослідження нових 

об’єктів культурної 

спадщини 

Розроблення зон охорони 

пам’яток історії та культури 

(охоронні зони, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту 

тощо).   

2021-2022 

роки 

Управління культури обласної 

державної адміністрації 

Обласний 

бюджет 

 

Обласний бюджет: 

2021 р. – 100,0 

2022 р. – 200,0 

Разом: 300,0 

 

Визначення меж 

територій пам’яток та 

затвердження їхніх 

зон охорони  
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Виготовлення облікової 

документації на об’єкти 

культурної спадщини. 

Створення електронної бази 

даних на об’єкти культурної 

спадщини. 

2021-2022 

роки 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини 

Обласний 

бюджет 

Обласний бюджет: 

2021 – 100,0 

2022 – 150,0 

Разом: 250,0 

 

Виготовлення 

облікової 

документації на   

пам’яток; створення 

електронної бази 

даних на об’єкти 

культурної спадщини 

 Всього за 

розділом: 
 2018 – 2022 

роки 
Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 
питань культурної спадщини, 

районні державні адміністрації, 

територіальні громади 

 Обласний бюджет: 

2021 – 200,0 

2022 – 360,0 

Всього: 560,0 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст) 

2018 р. – 60,0 
2019 р. – 25,0 

2020 р. – 25,0 

Всього: 110,0 

Позабюджетні 

кошти: 

2018 р. – 1,0 

2019 р. – 1,0 

2020 р. – 1,0 

Всього: 3,0 

Разом: 673.0 

 

2. Збереження та 

популяризація 

пам’яток історії 

та культури 

Організація та проведення 

науково-практичних 
конференцій, круглих столів 

тощо 

 

 

 

 

2021 – 2022 

роки 
Управління культури обласної 

державної адміністрації, 
Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини  

Обласний 

бюджет 

 

Обласний бюджет: 

2021 – 20,0 
2022 – 20,0 

Всього: 40,0 

 

 

Проведення науково-

практичних 
конференцій, круглих 

столів тощо 
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Підготовка та видання  науково-

методичної та  рекламно-

інформаційної продукції про 

сферу охорони культурної 

спадщини. 

2018-2022 

роки 

Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

районні державні адміністрації, 

територіальні громади 

Обласний 
бюджет, 

бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Обласний бюджет: 

2021 - 50,0 

2022 – 20,0 

Всього:70,0 

Місцеві бюджети 
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. -19,0 

2019 р. – 12,0 

2020 р. – 12,0 

Всього: 43,0 

Позабюджетні 

кошти: 

2018 р. -10,0 
2019 р. – 10,0 

2020 р. – 10,0 

Всього: 30,0 

Разом: 143,0 

Виготовлення 

друкованих 

матеріалів (буклетів, 

довідники) про 

культурну спадщину, 

історичні персоналії, 

події 

 

Виготовлення та встановлення 

охоронних знаків, дошок та 

анотаційних дошок на пам’ятках 

Чернівецької області 

 

2018 – 2022 

роки 

Районні державні адміністрації, 

територіальні громади 

Бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. – 324 

2019 р. – 290,5 

2020 р. – 291,0 

2021 р. – 82,0 

2022 р. – 107,5 

Всього: 1095,0 

Позабюджетні 

кошти: 

2018 р. – 4,0 

2019 р. – 82,0 
2020 р. – 68,0 

2021 р. – 16,0 

2022 р. – 40,0 

Всього: 210,0 

Разом: 1305 

 

 

Виготовлення та 

встановлення 

охоронних та 

анотаційних дошок та 

охоронних знаків на 

пам’ятках 

Чернівецької області 
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 Всього за 

розділом: 

 2018-2022  

роки 

Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

районні державні адміністрації, 

територіальні громади 

 

Обласний 
бюджет, 

  
Бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні 
кошти 

Обласний бюджет: 

2021 - 70,0 

2022 – 40,0 

Всього: 110,0 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. - 343 

2019 р. - 302,5 

2020 р. – 303,0 

2021 р. – 82,0 

2022 р. – 107,5 

Всього: 1138,0 

Позабюджетні 
кошти: 

2018 р. – 14,0 

2019 р. – 92,0 

2020 р. – 78,0 

2021 р. – 16,0 

2022 р. – 40,0 

Всього: 240,0 

Разом: 1488,0 

 

3. Виконання 

першочергових 

протиаварійних, 

ремонтно-

реставраційних 

та 

консерваційних 

робіт на 

пам’ятках 

культурної 

спадщини 

 Виготовлення науково- 

проєктної документації та її 

коригування.  

2021 рік  Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 
ліцензійні організації 

Обласний 

бюджет 
Обласний бюджет: 

2021  – 1000,0 

Всього: 1000,0 

 
 

Збереження об’єктів 

культурної спадщини 

Проведення комплексу 

першочергових протиаварійних 

та ремонтно-реставраційних 

робіт на об’єктах культурної 

спадщини 

 

2018-2022 

роки 

Районні державні адміністрації, 

територіальні громади, ліцензійні 

організації 

Бюджети  
 сіл, селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. – 2439,0 

2019 р. –1629,5 
2020 р. – 810,0 

2021 – 1016,5 

2022 – 849,5  

Всього: 6744,5 

 

Збереження об’єктів 

культурної спадщини 
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Позабюджетні 

кошти: 

2018 р. – 502,0 

2019 р. – 309,0 

2020 р. – 435,5 

2021 – 451,0 

2022 – 748,5 

Всього: 2446,0 

Разом: 9190,5 

Проведення охоронних 
археологічних робіт на аварійних 

пам’ятках археології, робіт з 

визначення меж археології 

2021 – 2022 
роки 

Управління культури обласної 
державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

Державне підприємство 

«Науково-дослідний центр 

«Охоронна археологічна служба 

України» Інституту археології 

НАН України (Чернівецька філія) 

Обласний 
бюджет 

Обласний бюджет: 
2021 р. – 730,0 

2022 р. – 1025,3 

Всього: 1755,3 

Збереження  пам’яток 
археології  

 
Всього за 

розділом: 
 

2018 – 2022  

роки 

Управління культури обласної 
державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

Державне підприємство 

«Науково-дослідний центр 

«Охоронна археологічна служба 

України» Інституту археології 

НАН України (Чернівецька 

філія), ліцензійні організації 

Обласний 
бюджет, 

бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Обласний бюджет: 

2021 – 1730,0 

2022 – 1025,3 

Всього: 2755,3 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. – 2439,0 

2019 р. –1629,5 
2020 р. – 810,0 

2021 – 1016,5 

2022 – 849,5  

Всього: 6744,5 

Позабюджетні 

кошти: 

2018 р. – 502,0 

2019 р. – 309,0 

2020 р. – 435,5 

2021 – 451,0 

2022 – 748,5 

Всього: 2446,0 

Разом: 11945,8 

 



13 

 

 Всього за 

програмою: 
 2018 – 2022 

роки 
Управління культури обласної 

державної адміністрації, 

Чернівецький обласний Центр з 

питань культурної спадщини, 

Державне підприємство 

«Науково-дослідний центр 

«Охоронна археологічна служба 

України» Інституту археології 

НАН України (Чернівецька 
філія), районні державні 

адміністрації, територіальні 

громади, ліцензійні організації 

Обласний 
бюджет, 

бюджети сіл, 
селищ, міст, 

позабюджетні  
кошти 

Обласний бюджет: 
2021 – 2000,0 

2022 – 1425,3 

Всього : 3425,3 

Місцеві бюджети  
(бюджети сіл, селищ, 

міст): 
2018 р. – 2842,0  

2019 р. – 1957,0 

2020 р. – 1138,0 

2021 – 1098,5 

2022 – 957,0 

Всього : 7992,5 

Позабюджетні 
кошти: 

2018 р. – 517,0 

2019 р. – 402,0 

2020 р. – 514,5 

2021 р. – 467,0 

2022 р. – 788,5 

Всього : 2689,0 

Разом: 14106,8 

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради             Микола  БОРЕЦЬ 


	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ІІ сесія VІІІ скликання
	РІШЕННЯ № 34-2/21


	Додаток 1
	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

