
 
                                                       

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шістнадцята  сесія,                                                                                        

друге пленарне засідання                          смт Ємільчине 

16 грудня  2022 р.              

VIІІ скликання 

№ 2370 

 

Про затвердження Програми з охорони 

та збереження культурної  спадщини 

Ємільчинської селищної ради на 2023 - 

2025 роки 

 

 

            
Відповідно до пункту 22 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної 

спадщини», враховуючи рекомендації  постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, 

регламенту, законності, депутатської діяльності та етики  від  15 грудня  2022 року, селищна 

рада 
  
ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму з охорони та збереження культурної спадщини Ємільчинської  

селищної ради на 2023 - 2025 роки (далі – Програма) (додається). 
 

2. Фінансовому відділу Ємільчинської селищної ради  передбачити видатки на фінансування 

витрат, пов’язаних з реалізацією Програми, в межах фінансових можливостей селищного 

бюджету. 
 

3. Відділу культури та туризму Ємільчинської  селищної ради забезпечити виконання даної 

програми та щорічно до 10 січня інформувати селищну раду про хід її виконання. 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

Селищний голова                                                                                         Сергій  ВОЛОЩУК  

 

 

 

 



 Додаток                                                                          

до рішення другого пленарного                                                                                     

засідання 16 сесії VІІІ скликання                                                                           

Ємільчинської селищної ради                                                                                           

від 16.12.2022 року № 2370 

 

 Програма 

з охорони та збереження культурної спадщини Ємільчинської селищної ради  

на 2023-2025 роки 

  

1. Загальна характеристика 

 

1 Повна назва програми Програма з охорони та збереження культурної  

спадщини Ємільчинської селищної ради на 

2023 – 2025 роки 

2. Ініціатор розроблення  Програми  відділ культури та туризму Ємільчинської 

селищної ради 

3 Розробник Програми відділ культури та туризму Ємільчинської 

селищної ради 

4 Співрозробник Програми - 

5 Відповідальний виконавець Програми відділ культури та туризму Ємільчинської 

селищної ради 
  

6 Учасники Програми Ємільчинська селищна ради, відділи 

Ємільчинської селищної ради: фінансовий, 

земельних ресурсів,  старостинські округи  

7 Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

в межах фінансових можливостей 

 

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма 

 

На обліку в Ємільчинській селищній раді перебуває 122 пам'ятки, з них: 

- історичних –99; 

- монументального мистецтва – 2; 

- археологічних – 20 

- пам’ятка архітектури -1 

11 нововиявлених та новозбудованих пам'яток потрібно внести до Державного реєстру. Це 

передбачає розроблення та подання обліково-охоронної документації (паспорт, фотофіксація, 

охоронний договір, облікова картка). Розроблення облікової документації - першочергове 

завдання органу охорони культурної спадщини, адже вона необхідна для забезпечення 

збереження, реставрації та популяризації пам'яток. 



Важливим завданням у збереженні пам'яток є їх захист від руйнування та загрози втрати 

пам'яток історії та культури. Реалізація Програми сприятиме проведенню невідкладних 

протиаварійних та ремонтно-реставраційних заходів, виготовлення та встановлення 

охоронних дошок та охоронних знаків на пам'ятках (об'єктах) культурної спадщини, 

складання облікової документації на об'єкти та їх подальшу реставрацію. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, 

забезпечення збереження, використання та популяризації об'єктів культурної спадщини, 

здійснення дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства України у сфері охорони 

нерухомих пам'яток (об'єктів) культурної спадщини. 

 

4. Обсяг та джерела фінансування строки, засоби і шляхи виконання Програми, 

порядок використання коштів, передбачених для фінансування завдань Програми 

Обсяги фінансування визначаються відповідно до конкретних завдань та фінансових 

можливостей. Джерела фінансування – кошти селищного бюджету. 

 

5. Перелік завдань (напрямків) і заходів Програми та результативні показники. 

Основні завдання Програми: 

 

- вивчення, дослідження та паспортизація об'єктів культурної спадщини; 

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини; 

- проведення досліджень нововиявлених пам'яток та історичних місць; 

- проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних та інших видів робіт на 

нерухомих пам'ятках (об'єктах) та на об'єктах культурної спадщини; 

- виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам'ятках історії ,архітектури, 

археології; 

- проведення паспортизації пам'яток (об'єктів) археології, історії, монументального 

мистецтва, архітектури; 

- укладання охоронних договорів 

 

6. Напрямки діяльності Програми та терміни виконання заходів 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Заходи 

 

 

Відповідальні 

виконавці 

 

 

Термін 

виконання 

 

 

Очікувані результати 



1. Виготовлення 

облікової 

документації 

(паспортів, 

карток) на 

пам'ятки історії та 

археології 

відділ культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради 

2023 – 2025 рр. Здійснення паспортизації об'єктів 

культурної спадщини 

2. Проведення 

інвентаризації 

об'єктів 

культурної 

спадщини 

 

 

 

відділ культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради 

2023 – 2025 рр. Систематизація обліку та контролю 

за станом об'єктів культурної 

спадщини 

3. Виготовлення та 

встановлення  

охоронних дошок 

на археологічні 

пам'ятки громади 

 

відділ культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради; 

старостинські 

округи; 

відділ земельних 

ресурсів 

Ємільчинської 

селищної ради 

 

2023 – 2025 рр. Реалізація заходів щодо збереження 

та охорони пам'яток археології; 

виготовлення технічної 

документації із встановлення меж 

охоронних зон пам`яток археології 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення 

географічних 

координат 

археологічних 

пам'яток: їх меж, 

режимів охорони 

відділ культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради; 

відділ земельних 

ресурсів 

Ємільчинської 

селищної ради; 

старостинські округи 

 

2023 – 2025 рр. Доповнення документальними 

даними Державного реєстру 

нерухомих пам'яток (форма №6) 

 

5. Виконання 

першочергових 

протиаварійних, 

ремонтно-

реставраційних та 

консерваційних 

робіт на найбільш 

цінних пам’ятках 

відділ  культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

2023 – 2025 рр. Розроблення проектно-кошторисної 

документації, її державної 

експертизи для протиаварійних та 

ремонтно-реставраційних робіт 

пам’яток культурної спадщини 



6. Проведення 

спільних заходів з 

учнівською 

молоддю, 

громадськими 

організаціями 

щодо збереження і 

догляду за 

пам'ятками історії 

і культури 

духовно-

естетичного і 

патріотичного 

виховання 

відділ культури та 

туризму 

Ємільчинської 

селищної ради 

2023 – 2025 рр. Популяризація культурно-

історичного потенціалу громади. 

Привернення уваги громадськості 

до проблеми збереження культурної 

спадщини, залучення громадських  

організацій до реалізації державної 

політики у сфері охорони 

культурної спадщини, виховання 

національної самоідентичності та 

патріотизму молодого покоління. 

 

* - обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань 

та реальних фінансових можливостей 

 

7. Показники продукту  Програми охорони та збереження об'єктів культурної 

спадщини Ємільчинської селищної ради на 2023 -2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва показника одиниця вихідні дані 

на початок 

дії 

Програми 

термін виконання Програми всього за період 

дії Програми 

2023 

рік 

2024 

рік 

 

2025 

рік 

  

   

1. Кількість виготовлених 

та встановлених 

охоронних знаків на 

пам'ятках археології 

кількість 1 3 3 4 10 

2. Кількість пам'яток, що 

потребують ремонту та 

реставрації 

кількість 8 2 3 3 

 

8 

3. Збільшення кількості 

пам'яток, внесених у 

Державний реєстр 

нерухомих пам'яток 

України 

кількість 63 1 2 3 6 

4. Кількість пам'яток 

(об'єктів) на які 

поширюється  Програма 

кількість 122 122 122 122 122 



5. Оформлення охоронних 

договорів з власниками 

об’єктів культурної 

спадщини 

кількість 46 16 30 30 46 

 

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

    Діяльність, із виконання  Програми, здійснює відділ культури та туризму Ємільчинської 

селищної ради. Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 

здійснює відповідальний виконавець – Ємільчинська селищна рада. Контроль за цільовим та 

ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до норм чинного законодавства. 

 

 

Заступник селищного голови                                                                          Ольга ОНИЩУК 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження Програми з охорони та збереження культурної  спадщини 

Ємільчинської селищної ради на 2023 - 2025 роки»  

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 
 




