
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________                                      

Про схвалення проекту рішен
змін до Програми охорони та збереження культурної 
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 
2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження в новій редакції»
 

 Розглянувши проект рішення міської ради
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 
20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження в новій редакції»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в
ради 
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Схвалити проект рішення міської ради 
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 
об’єднаної територіальної 
міської ради від 20.12.2018 №7/58
(додається).  

2. Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради пр
внесення змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58
в новій редакції»

3. Контроль за виконанням 
Афоніна Юрія. 

 
 
 
Міський голова  
 
 
 
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                      м. Лиман№________ 

 
Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення 
змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини 
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
2718 та затвердження в новій редакції» 

проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

2718 та затвердження в новій редакції», керуючись п.
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий

ти проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження в новій редакції

Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення міської ради 
внесення змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58

». 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

      Олександр ЖУРАВЛЬОВ

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

спадщини 
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

Про внесення змін до Програми 
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 

иконавчий комітет міської 

Про внесення змін до Програми 
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 

2021 роки, затвердженої рішенням 
2718 та затвердження в новій редакції» 

Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) подати на 
оект рішення міської ради «Про 

внесення змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження 

рішення покласти на заступника міського голови 

Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



    

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________ 

Про внесення змін до Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 
рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58
затвердження в новій редакції

З метою забезпечення виконання заходів Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської міської територіальної громади у 
повному обсязі, керуючись п.
самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58
доповненнями, внесеними рішенням міської ради 19.12.2019 №7/73
саме: 
 1.1. абзац 2 розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» викласти в 
новій редакції: 
 «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми 
бюджету Лиманської місько
 1.2. розділ Додатку
культурної спадщини на території Лиманської міської ради на 2019
в якому зазначено джерела фінансування «Бюджет Лиманської ОТГ», викла
в новій редакції: 
 «Бюджет Лиманської міської територіальної громади»; 

  1.3. в підрозділі Додатку
 культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної 
 громади на 2019
 спадщини. Виготовлення науково
 державний облік археологічних об`єктів культурної спадщини»:

 - в розділі «2020 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»;
 - в розділі «2021 рік» цифр
 

       

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

м. Лиман 

Про внесення змін до Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2718 та 

й редакції 

З метою забезпечення виконання заходів Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської міської територіальної громади у 
повному обсязі, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

Україні», міська рада 

Внести зміни до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58
доповненнями, внесеними рішенням міської ради 19.12.2019 №7/73

абзац 2 розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» викласти в 

«Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми 
бюджету Лиманської міської територіальної громади - 179,58 тис. грн.»; 

розділ Додатку 1 «Заходи Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської міської ради на 2019
в якому зазначено джерела фінансування «Бюджет Лиманської ОТГ», викла

 
«Бюджет Лиманської міської територіальної громади»; 

в підрозділі Додатку 1 «Заходи Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 - 2021 роки», захід «Паспортизація об`єктів культурної 
спадщини. Виготовлення науково-дослідної документації щодо взяття на 
державний облік археологічних об`єктів культурної спадщини»:

в розділі «2020 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»;
в розділі «2021 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»;

   ПРОЕКТ 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  №__________ 

З метою забезпечення виконання заходів Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської міської територіальної громади у 

26 Закону України «Про місцеве 

Внести зміни до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 (із змінами та 
доповненнями, внесеними рішенням міської ради 19.12.2019 №7/73-4486), 

абзац 2 розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» викласти в 

«Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми 
179,58 тис. грн.»;  

1 «Заходи Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської міської ради на 2019 - 2021 роки» 
в якому зазначено джерела фінансування «Бюджет Лиманської ОТГ», викласти 

«Бюджет Лиманської міської територіальної громади»;  
1 «Заходи Програми охорони та збереження 

культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної 
спортизація об`єктів культурної 

дослідної документації щодо взяття на 
державний облік археологічних об`єктів культурної спадщини»: 

в розділі «2020 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»; 
у «48,00» змінити на цифру «49,25»; 
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 1.4. Додаток 2 «Орієнтований обсяг фінансування Програми охорони 
та збереження  культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2021 роки»: 
 1.4.1. в розділі «Обсяг фінансування, тис. грн.» цифру «177,08» змінити 
на цифру «179,58»; 

1.4.2. в розділі «2020 рік, тис. грн.» цифру «48,00» змінити на цифру 
«49,25»; 
  1.4.3. в розділі «2021 рік, тис. грн.» цифру «48,00» змінити на 
цифру «49,25»; 

2. Затвердити Програму охорони та збереження культурної спадщини на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки у новій 
редакції (додається).  

3. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) профінансувати 
заходи, вказані в Програмі, за рахунок коштів бюджету Лиманської міської 
територіальної громади.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, 
справах молоді та соціального захисту населення (Ребров), з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та заступника міського голови 
Афоніна Ю. А. 

 
 
 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Лиманської міської ради 

________________ № __________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 
 на 2019-2021 роки 

(нова редакція) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиман 
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ПАСПОРТ 

Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 рр. 

 
1. Ініціатор розроблення програми Відділ культури і туризму Лиманської 

міської ради 
2. Підстава для розроблення 

програми 
Закон України «Про охорону культурної 
спадщини», Закон  України «Про охорону 
археологічної спадщини» 

3. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу місцевого 
самоврядування про розроблення 
програм 

 

4. Розробник програми Відділ культури і туризму Лиманської 
міської ради 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ культури і туризму Лиманської 
міської ради 

6. Співрозробники програми - 
7. Учасники програми Структурні підрозділи Лиманської міської 

ради та її виконавчого комітету, установи і 
організації всіх форм власності і 
підпорядкування 

8. Термін реалізації програми 2019-2021 роки 
9. Обсяги та джерела фінансування Бюджет Лиманської міської територіальної 

громади, обласний бюджет. 
 

1. Загальні положення 
 Пам`ятки культурної спадщини місцевого, національного чи 
всесвітньогозначення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням, яке 
створювалося багатьма поколіннями. Відношення до пам’яток культурної спадщини, 
їх охорона та збереження – показник цивілізованості кожного суспільства. Стаття 54 
Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження і охорону 
культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування створюють належні умови щодо збереження і охорони культурної 
спадщини на місцях. Закон України «Про охорону культурної спадщини», який був 
прийнятий 08 червня 2000 року, визначає основні засади державної політики у сфері 
охорони культурної спадщини, роль місцевого самоврядування у здійсненні цієї 
політики.  
 Передумовою вирішення проблем із збереження і охорони культурної 
спадщини є реалізація місцевих програм відповідно до законодавства України.   
 Як свідчить практика, саме на місцевому рівні втілюються в життя основні 
положення державної пам`яткоохоронної політики. Місцеві програми дають 
можливість забезпечити взаємодію загальнодержавних і місцевих інтересів щодо 
забезпечення охорони пам`яток з державними, громадськими та з приватними 
інтересами у життєдіяльності Лиманської об`єднаної територіальної громади. 
 Програму охорони та збереження культурної спадщини на території 



Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) 
розроблено з урахуванням того, що у сучасному контексті охорона об’єктів  
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культурної спадщини Лиманської ОТГ, як частини культурного надбання України в 
цілому є надзвичайно важливим та одним з пріоритетних завдань для органів 
місцевого самоврядування. Програма спрямована на вдосконалення організаційних, 
матеріально-технічних засад та пошуку нових дієвих форм у сфері охорони 
культурної спадщини Лиманської ОТГ задля перешкоджанню порушення 
законодавства відносно пам’яток та історичних ареалів. Крім того, надзвичайно 
важливим на сьогодні є реалізація дієвих методів залучення громадськості до 
збереженні культурного надбання Лиманщини. 
 Ця Програма створена для проведення інвентаризації об`єктів культурної 
спадщини, оновлення бази даних щодо наявності і стану вже відомих пам`яток, 
занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам`яток України, а також 
подальшого залучення відповідних об’єктів до національних туристичних маршрутів.  
 На території Лиманської ОТГ станом на 01.01.2018 року знаходиться 311 
об`єктів археології, 54 пам`ятки історії, які є цікавими для туристів.   
 В основу Програми покладені вимоги Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини», інших 
нормативно-правових актів, а також положення державних та обласних програм у 
пам’яткоохоронній галузі. 
 

2. Визначення проблем, на розв`язання яких спрямована програма 
 Основною проблемою, яка існує на даний час є стан пам’яткоохоронної справи 
Лиманської ОТГ, культурна спадщина якої є невід’ємною частиною культурного 
надбання України, потребує вдосконалення та розвитку, а увага до збереження 
культурної спадщини, до використання тих ресурсів, які вона дає для розвитку 
туризму, освіти, для економічного зростання громади має бути подвійна, адже 
сьогодні пам’ятки історії та культури також стали об’єктами соціального захисту. На 
сьогодні існують наступні проблемні питання, не вирішення яких найближчим часом 
набуде ознак системної кризи у пам’яткоохоронній сфері: 

- недосконалість нормативно-правової бази; 
- недостатня координація правоохоронних органів з органами охорони 

культурної спадщини щодо припинення та попередження правопорушень і 
протиправних посягань стосовно об’єктів культурної спадщини; 

- наявність випадків незаконного використання та несанкціонованих розкопок, 
зносу насипу пам’яток археології через низьку культуру та безвідповідальне 
ставлення деяких суб’єктів господарювання; 

- відмова землекористувачів укладати охоронні договори; 
- нецільове використання земель історико-культурного призначення; 
- недостатнє фінансування належного збереження, використання, наукового 

вивчення пам’яток і розвитку музейної справи; 
- складна ситуація з підготовкою кадрів у сфері охорони культурної спадщини. 

 
 Саме на збереження культурної спадщини громади, її історичного середовища, 
перетворення їх на ключовий чинник формування національної свідомості, 
патріотизму, економічного та господарчого відродження міста спрямована Програма.  



 Будь-які втрати культурної спадщини неминуче відображаються на 
нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, 
фальсифікації історії, втрат історичної пам’яті, знищення інтелектуального та  
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творчого потенціалу суспільства в цілому. Вони не можуть бути компенсовані ані 
створенням нових визначних творів, ані розвитком культури в цілому.  
 

3. Мета, завдання і заходи Програми 
Програмою визначено  стратегію збереження культурної спадщини Лиманської 

ОТГ на 2019-2021 роки.  Метою Програми є створення більш сприятливих умов для 
розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня 
збереженості та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті. 
Основні пріоритети:  

- удосконалення на рівні органів місцевого самоврядування системи управління 
охороною культурної спадщини згідно з діючим законодавством: 

- провадження забезпечення виконання першочергових протиаварійних та 
консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках. 

Основні завдання Програми: 
- проведення інвентаризації та паспортизації об`єктів культурної спадщини та 

формування пропозицій для включення цих об`єктів до Державного реєстру 
нерухомих пам`яток України, впровадження та налагодження системи обліку 
об`єктів культурної спадщини; 

- увічнення визначених історичних подій, видатних постатей в історії міста; 
- здійснення заходів із популяризації краєзнавчої діяльності, історико-

культурної спадщини Лиманської ОТГ; 
- підвищення рівня відповідальності власників та користувачів об`єктів 

культурної спадщини за її збереження та використання; 
- підвищення ефективності співпраці у сфері охорони культурної спадщини 

виконавчих органів міської ради; 
- проведення оцінки пам`яток культурної спадщини, визначення 

балансоутримувачів. Визначення меж; 
- залучення до роботи з охорони культурної спадщини жителів міста, через 

відродження традицій шефства над об`єктами історії; 
- проведення обстежень стану пам`яток з метою визначення об`єктів на яких 

необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні 
роботи і складення їх переліку; 

- створення умов для розвитку туристичної сфери на території Лиманської 
ОТГ з метою створення іміджу Лиманської ОТГ як культурного, 
мистецького та туристичного центру України; 

- виготовлення пам’ятко-охоронної документації на щойно виявлені об’єкти 
культурної спадщини; 

- укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. 
 

4. Очікувані результати, ефективність Програми 
 Виконання Програми сприятиме: 

- створенню комплексної системи охорони культурної спадщини; 
- знайомство жителів міста та гостей з культурним надбанням Лиманщини; 



- державному контролю за дотриманням правил та норм охорони культурної 
спадщини незалежно від форм власності; 
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- виготовленню облікової документації (паспортів, актів технічного стану) на 
об’єкти культурної спадщини Лиманської ОТГ з метою занесення їх до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

- взяття на облік до Державного реєстру нерухомих пам`яток України об`єктів 
культурної спадщини; 

- забезпеченню вдосконалення системи обліку, використання, консервації, 
ремонту та реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини; 

- вдосконаленню контролю за виконанням власниками, уповноваженими 
ними органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у 
належному стані. 
 

5. Техніко-економічне обґрунтування Програми. 
 На території Лиманської ОТГ станом на 01.01.2018 року знаходиться 311 
об`єктів археології, 54 пам`ятки історії, які є цікавими для туристів. 
 Програмою передбачається поетапна паспортизація об`єктів культурної 
спадщини, оновлення бази даних щодо наявності і стану вже відомих пам`яток, 
занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам`яток України, а також подальшого 
залучення відповідних об’єктів до національних туристичних маршрутів.  
 Так, протягом з 2019 по 2021 роки запланована паспортизація щорічно 50-ти 
курганів (вартість пакету документів на один об’єкт - 900 грн.) та 2-х поселень 
(вартість пакету документів на один об’єкт - 1500 грн.), розробка та виготовлення 
облікової документації на пам’ятки історії. 
 

6. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок бюджетних асигнувань на галузь на відповідний рік та 
інших джерел, незаборонених діючим законодавством. 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми 
бюджету Лиманської міської територіальної громади - 179,58 тис. грн. 

 
 
Програму охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки розроблено відділом культури 
і туризму Лиманської міської ради. 

 
 

Начальник відділу       Наталія РОМЕНСЬКА 
 

Секретар міської ради      Надія ЛЯШКО 
 
 
 
 



 

 



       Додаток 1 

       до Програми охорони та  

  збереження культурної  спадщини на території 

  Лиманської об’єднаної територіальної  

  громади  на 2019 - 2021 роки 

ЗАХОДИ 
Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2019-2021 роки 
тис. грн. 

Назва 
програми 

Перелік заходів 
Джерела 

фінансування 
2019 
рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Охорона та 
збереження 
культурної 

спадщини на 
території 

Лиманської 
об’єднаної 

територіальної 
громади на 

2019-2021 роки 

 
Паспортизація об`єктів культурної 
спадщини. Виготовлення науково-

дослідної документації щодо взяття на 
державний облік археологічних 
об`єктів культурної спадщини 

 

Бюджет 
Лиманської 

міської 
територіальної 

громади 

0,00 49,25 49,25 
Паспортизація пам`яток 
і об`єктів археології (52 

об`єкта) 

Інвентаризація об`єктів культурної 
спадщини 

 

Обласний 
бюджет 

- - - 

Виконання Закону 
України «Про охорону 
культурної спадщини» 

 
Забезпечення укладання охоронних 
договорів (зобов`язання) на об`єкти 

культурної спадщини в установленому 
законодавством порядку 

 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

Виконання Закону 
України «Про охорону 

археологічної 
спадщини» 
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          Продовження додатка 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Охорона та 
збереження 
культурної 

спадщини на 
території 

Лиманської 
об’єднаної 

територіальної 
громади на 2019-

2021 роки 

Проведення обстеження стану 
пам`яток культурної спадщини, 
визначення потреби та обсягів 
ремонтно-реставраційних робіт 

 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

Попередження 
аварійних ситуацій, 

збереження 
первозданного 

вигляду об`єктів 
Запобігання руйнації, знищенню 

або пошкодженню пам`яток історії, 
монументального мистецтва, 

археології 
 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

Збереження 
культурного 

надбання, 
попередження 

аварійних ситуацій 

 
Розробка та виготовлення облікової 
документації на об’єкти культурної 

спадщини (пам’ятки історії): 
- Пам’ятний знак жертвам 

Голодоморів в Україні по вул. 
Привокзальна, 25, м. Лиман, 

Донецька область; 
- Пам’ятний знак загиблим під час 
проведення АТО 19 червня 2014 р., 

перехрестя автодороги біля сел. 
Закітне, автомагістраль Т0513, 
Лиманський район, Донецька 

область; 

Бюджет 
Лиманської 

міської 
територіальної 

громади 

 
 
 
 
 
 

17,37 
 
 
 
 

17,37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

Забезпечення 
об’єктів культурної 
спадщини (пам’яток 

історії) 
документацією - 
облікова картка, 
паспорт, коротка 

історична довідка, 
акт технічного 

стану та матеріали 
сучасного стану 
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          Продовження додатка 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Охорона та 
збереження 
культурної 

спадщини на 
території 

Лиманської 
об’єднаної 

територіальної 
громади на 

2019-2021 роки 

Розробка та виготовлення облікової 
документації на об’єкти культурної 

спадщини (пам’ятки історії): 
- Пам’ятник воїнам-

інтернаціоналістам, перехрестя просп. 
Терешкової і пров. Телеграфний, м. 

Лиман, Донецька область»; 
- Пам’ятний знак бійцям 25-окремої 

повітрянодесантної 
Дніпропетровської бригади, загиблим 
при звільнені сел. Ямпіль, перехрестя 
автошляхів смт. Ямпіль – сел. Озерне–

сел. Закітне, автомагістраль Т0513, 
Лиманський район, Донецька область 

Бюджет 
Лиманської 

міської 
територіальної 

громади 

 
 
 
 
 
 
 

28,97 
 
 
 
 
 

17,37 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 

Забезпечення 
об’єктів 

культурної 
спадщини 
(пам’яток 

історії) 
документацією - 
облікова картка, 
паспорт, коротка 

історична 
довідка, акт 

технічного стану 
та матеріали 

сучасного стану 

 Всього  81,08 49,25 49,25  
 

 
Заходи Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 – 2021 роки розроблено відділом культури і туризму Лиманської міської ради. 
 

Начальник відділу              Наталія РОМЕНСЬКА 
 
Секретар міської ради             Надія ЛЯШКО 



 Додаток 2 

 до Програми охорони та  

збереження культурної  спадщини на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  на 2019  - 2021 

роки 

 

 

Орієнтований обсяг фінансування  
Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки на 2019-2021 роки 
 

 
№ 

 
Джерела фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

2019 рік 
тис. грн. 

2020 рік 
тис. грн. 

2021 рік 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Бюджет Лиманської 

міської територіальної 
громади 

179,58 81,08 49,25 49,25 

 Разом 179,58 81,08 49,25 49,25 
 

 
Орієнтований обсяг фінансування Програми охорони та збереження культурної 

спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 
роки розроблено відділом культури і туризму Лиманської міської ради. 

 
 

Начальник відділу       Наталія РОМЕНСЬКА 
 

Секретар міської ради      Надія ЛЯШКО 
 

 
 

 

 

 

 

 



Техніко-економічне обґрунтування 
 внесення змін  

до Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 (із змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням міської ради 19.12.2019 №7/73-4486) 

(далі – Програма) 
 
 З метою приведення у відповідність запланованих бюджетних призначень 
фінансування заходів Програми до фактичних видатків фінансування бюджетної 
програми - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 
1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», в межах якої виконуються 
заплановані заходи Програми, враховуючи вартість послуг з виготовлення технічно-
облікової документації на археологічні об’єкти (об’єкти - кургани) - послуги музеїв та 
послуги зі збереження історичних пам’яток і будівель, виникає об’єктивна 
необхідність внесення змін до зазначеної Програми, в частині запланованих обсягів її 
фінансування, а саме: 
 

- в підрозділі Додатку 1 «Заходи Програми охорони та збереження культурної 
спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 -
 2021 роки», захід «Паспортизація об`єктів культурної спадщини. Виготовлення 
науково-дослідної документації щодо взяття на державний облік археологічних 
об`єктів культурної спадщини»: 
 - в розділі «2020 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»; 
 - в розділі «2021 рік» цифру «48,00» змінити на цифру «49,25»; 
 

- Додаток 2 «Орієнтований обсяг фінансування Програми охорони та збереження 
культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 - 2021 роки»: 
 - в розділі «Обсяг фінансування, тис. грн.» цифру «177,08» змінити 
  на цифру «179,58»;  
 - в розділі «2020 рік, тис. грн.» цифру «48,00» змінити на цифру  
  «49,25»; 
  в розділі «2021 рік, тис. грн.» цифру «48,00» змінити на цифру  
  «49,25». 

 
 

 

Начальник відділу       Наталія РОМЕНСЬКА 

 
  
 
 
 
 
 


