
                                                            

           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту  
рішення 
 

  

   Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону  культурної спадщини» виконавчий комітет Запорізької міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 № 35 «Про затвердження міської програми «Програма охорони 

пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та 

доповненнями)» (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова                                                                         В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Про внесення змін до рішення міської 

ради від  20.12.2017 № 35 «Про затвердження міської програми «Програма 

охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі 

змінами та доповненнями)»   

 

По міській програмі "Програма охорони пам’яток історії та культури у м. 

Запоріжжя на 2018-2022 роки" запропоновано перерозподілити  видатки на 2019 

рік у сумі 31,638 тис. грн., а саме: 

 

 У зв’язку зі зменшенням цін на послуги виникла економія коштів у сумі 

31,638 тис. грн., тому пропонуємо зменшити видатки по завданням: 

- завдання 2 пункт  2.1. Інвентаризація, моніторинг та картографування 

пам’яток, вжиття пам’яткоохоронних заходів зменшити видатки на суму  1,449 

тис. грн. 

- завдання 2 пункт 2.2 Виготовлення облікової документації 

(паспортизація пам’яток), вжиття пам’яткоохоронних заходів зменшити видатки 

на суму  0,107 тис. грн. 

- завдання 4 пункт 4.1. Попередні науково-дослідницькі роботи на 

пам’ятці, вжиття пам’яткоохоронних заходів зменшити видатки на суму  30,082 

тис. грн. 

 

У зв’язку із відсутністю зведених інформаційних ресурсів з історичного 

розвитку міста, що негативно позначається на здійсненні заходів, спрямованих на 

облік об’єктів культурної спадщини пропонується додати завдання 3 пункт 3.4 

Формування зведеної бази історико-архівної інформації (послуги архівних 

установ) збільшити видатки на суму  24,081 тис. грн. 

Для розблокування питання доступності інформації щодо культурної 

спадщини м. Запоріжжя, комплексного рішення питання популяризації міста як 

визначного історико-культурного центру з унікальними архітектурними та 

містобудівними рішеннями пропонується сформувати на базі Центральної 

бібліотеки ЦБС для дорослого населення (вул. Гоголя, 66) постійно діючу 

музейну експозицію «Історія архітектури м. Запоріжжя» з подальшим створенням 

на її основі муніципального музею відповідного профілю. Пропонується Додати 

завдання 6 пункт 6.1 Послуги з проектування музейної експозиції збільшити 

видатки на суму  7,557 тис. грн. 

 

 

 

 

Директор департаменту культури 

і туризму міської ради                                                                                   С.О. Білов   
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Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 35 «Про 

затвердження міської програми «Програма охорони пам’яток історії та 

культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)»    

 

 

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону  культурної спадщини», Запорізька міська рада   

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 35 «Про 

затвердження міської програми «Програма охорони пам’яток історії та 

культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)»   

2. Викласти у новій редакції міську програму «Програма охорони 

пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та 

доповненнями)» (додаток 1,2,3). 

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника міського 

голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та голову  

постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму 

Зайцева В.О. 

 

 

Міський голова             В.В. Буряк 

 

 

Рішення підготовлено департаментом культури і туризму Запорізької міської 

ради 

 

 

Директор департаменту  

культури і туризму  

міської ради                                                                           С.О. Білов 

 

http://meriazp.gov.ua/test/index.php?id=321


 

 

Додаток 1 

до Програми  

"Програми охорони пам’яток 

історії та культури у м. Запоріжжя 

на 2018-2022 роки" 

 
 

Завдання і заходи  
з виконання міської "Програма охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя 

на 2018-2022 роки" 
 
 

Найменування 
завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього 

за роками 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Завдання 1. 

Забезпечення 

функціонування 

передбачених 

чинним 

законодавством 

правових та 

організаційних 

механізмів охорони 

культурної 

спадщини 

м.Запоріжжя 

1.1. Розроблення для 

пам’яток історії та 

культури науково-

проектної документації 

з визначення меж та 

режимів використання 

зон охорони, вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

бюджет міста 

591,334 141,334 - 150,0 150,0 150,0 

1.2. Направлення 

науково-проектної 

документації на 

Департамент 

культури і 

туризму 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

 



 

 

 

пам’ятки історії та 

культури в органи 

охорони культурної 

спадщини для 

встановлення   режиму 

використання   

пам'яток, їхніх 

територій, зон охорони 

Запорізької 

міської ради 

 

1.3. Занесення 

обмежень, визначених 

науково-проектною 

документацією на 

пам’ятки історії та 

культури, до 

містобудівної 

документації 

(містобудівного 

кадастру) 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

 

Департамент 

архітектури 

та 

містобудуван

ня 

Запорізької 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

 

- - - - - - 

 

Разом за завданням 1   591,334 141,334 - 150,0 150,0 150,0 

Завдання 2. 

Проведення 

спеціалізованими 

організаціями 

натурного 

обстеження 

території м. 

2.1. Інвентаризація, 

моніторинг та 

картографування 

пам’яток, вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

бюджет міста 

44,042 8,081 8,961 9,0 9,0 9,0 

2.2. Виготовлення Департамент бюджет міста 44,088 7,387 12,701 8,0 8,0 8,0 



 

 

 

Запоріжжя  з метою 

виявлення об’єктів 

культурної 

спадщини, що не 

перебувають на 

державному обліку, 

та моніторинг 

пам’яток 

облікової документації 

(паспортизація 

пам’яток), вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

2.3. Направлення 

облікової документації 

на розгляд органів 

охорони культурної 

спадщини для 

занесення виявлених 

пам’яток до 

Державного реєстру 

нерухомих пам’яток 

України 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

 

2.4. Інформування 

користувачів пам’яток 

(земельних ділянок, на 

яких розташовані 

пам’ятки) про новий 

пам’яткоохоронний 

статус пам’яток та 

відповідальність за їх 

пошкодження 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

 

Разом за завданням 2   88,130 15,468 21,662 17,0 17,0 17,0 

Завдання 3. 

Упорядкування 

обліку пам’яток 

історії та культури 

3.1. Проведення 

комплексної звірки 

затверджених за 

радянським 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 



 

 

 

м. Запоріжжя, 

організація 

відкритого доступу 

до списків 

(переліків) пам’яток 

та інформації про 

обмеження 

господарської 

діяльності у 

встановлених зонах 

охорони 

  

законодавством 

списків (переліків) 

пам’яток історії та 

культури  

міської  ради 

 

3.2. Розміщення 

списків (переліків) 

пам’яток на офіційних 

електронних ресурсах 

міської ради 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

 

Управління 

внутрішньої 

політики, 

преси та 

інформації 

Запорізької 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

3.3. Інформування 

користувачів пам’яток 

про обмеження 

господарської 

діяльності у 

встановлених зонах 

охорони 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

 3.4 Формування 

зведеної бази історико-

архівної інформації 

(послуги архівних 

установ) 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

24,081 - 24,081 - -  



 

 

 

Разом за завданням 3   24,081 - 24,081 - -  

Завдання 4. Розробка 

науково-проектної 

документації для 

включення об’єкту 

культурної 

спадщини Шосте 

селище до 

Попереднього 

списку об’єктів 

Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО  

4.1. Попередні 

науково-дослідницькі 

роботи на пам’ятці, 

вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

45,859 - 45,859 - - - 

4.2. Розробка облікової 

документації для 

пам’ятки, вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

399,340 - 399,340  - - 

4.3. Визначення меж і 

режимів використання 

зон охорони пам’ятки, 

вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

121,824 - - 121,8

24 

- - 

4.4. Підготовка анкети 

для включення 

пам’ятки до 

Попереднього списку 

об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, 

вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

168,531 - - 168,5

31 

- - 

Разом за завданням 4   735,554 - 445,199 290,3 - - 



 

 

 

55 

Завдання 5. 

Визначення меж 

території пам’ятки 

історії «Місце 

Олександрівської 

фортеці, вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів  

5.1. Проведення 

рятівних розкопок, 

вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

32,210 - 32,210    

5.2. Аналіз історичної 

картографії та 

нанесення меж 

території пам’ятки на 

сучасну топографічну 

основу (виготовлення 

інформаційного 

стенду), вжиття 

пам’яткоохоронних 

заходів   

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

7,600 - 7,600 - - - 

Разом за завданням 5   39,810 - 39,810 - - - 

Завдання 6. 

Формування 

концепції музею 

історії архітектури м. 

Запоріжжя 

6.1 Послуги з 

проектування музейної 

експозиції 

Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської  ради 

бюджет міста 

7,557 - 7,557 - - - 

Разом за завданням 6   7,557 - 7,557 - - - 

Усього:   1486,466 156,802 538,309 457,3

55 

167,0 167,0 

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:   1486,466 156,802 538,309 457,3

55 

167,0 167,0 

 Секретар міської ради            Р.О. Пидорич 



 

 

 

                                                                                            Додаток 2 

до Програми  

"Програми охорони пам’яток 

історії та культури у м. Запоріжжя 

на 2018-2022 роки" 
 
 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

 з виконання міської програми "Програма охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя 

 на 2018-2022 роки" 

  

 
Обсяг 

фінансування, 
всього (тис. грн.) 

За роками виконання 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5   

Бюджет міста  1486,466 156,802 538,309 457,355 167,0 167,0 

Державний 

бюджет 

-  -  - - 

Обласний 

бюджет 

-  -  - - 

Інші джерела*  -  -  - - 

Усього 1486,466 156,802 538,309 457,355 167,0 167,0 

              

* Інші джерела - власні кошти закладів, не заборонені чинним законодавством. 

 

                                  Секретар міської ради        Р.О. Пидорич 



 

 

 

Додаток  3 

до Програми  

"Програми охорони пам’яток 

історії та культури у м. Запоріжжя 

Очікувані результати 
з виконання міської програми "Програма охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя 

на 2018-2022 роки" 
 

Найменування 

завдання 

Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниц

я 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2018 2019 2020 2021 2022 

Завдання 1. 

Забезпечення 

функціонування 

передбачених 

чинним 

законодавством 

правових та 

організаційних 

механізмів охорони 

культурної 

спадщини 

м.Запоріжжя  

Кількість пам’яток, на які 
виготовлятиметься науково-
проектна документація з 
визначення меж та режимів 
використання зон охорони 

од. Департамент 
культури і 
туризму 

Запорізької 
міської ради 

16 4 - 4 4 4 

Кількість комплектів 

науково-проектної 

документації на пам’ятки, 

що направлятиметься в 

органи охорони культурної 

спадщини для встановлення   

режиму використання   

пам'яток, їхніх територій, 

зон охорони 

од. 16 4 - 4 4 4 



 

 

 

Кількість пам’яток історії та 

культури, обмеження щодо 

яких буде занесено до 

містобудівної документації 

(містобудівного кадастру) 

на підставі розробленої 

науково-проектної 

документації 

од. 16 4 - 4 4 4 

Завдання 2. 

Проведення 

спеціалізованими 

організаціями 

натурного 

обстеження 

території 

м.Запоріжжя з 

метою виявлення 

об’єктів культурної 

спадщини, що не 

перебувають на 

державному обліку 

Кількість пам’яток, які 

підлягають інвентаризації та 

картографуванню 

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

110 20 30 20 20 20 

Кількість комплектів 

облікової документації, яку 

необхідно виготовити для 

визначення (уточнення) 

охоронного статусу 

пам’ятки  

од. 101 24 17 20 20 20 

Завдання 3. 

Упорядкування 

обліку пам’яток 

історії та культури 

м. Запоріжжя, 

Кількість пам’яток, щодо 

яких необхідно провести 

комплексну звірку  

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

274 194 20 20 20 20 



 

 

 

організація 

відкритого доступу 

до списків 

(переліків) 

пам’яток та 

інформації про 

обмеження 

господарської 

діяльності у 

встановлених зонах 

охорони 

Кількість фактографічних 

довідок 

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

200 - 200 - - - 

Завдання 4. 

Розробка науково-

проектної 

документації для 

включення об’єкту 

культурної 

спадщини Шосте 

селище до 

Попереднього 

списку об’єктів 

Всесвітньої 

спадщини 

ЮНЕСКО 

Виготовлення історико-

архітектурної довідки  

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

1 - 1 - - - 

Виготовлення облікової 

документації  

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

40 - 40 - - - 

Виготовлення проекту зон 

охорони комплексної 

пам’ятки   

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

1 - - 1 - - 



 

 

 

Виготовлення анкети для 

включення пам’ятки до 

Попереднього списку 

об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

1 - - 1 - - 

Завдання 5. 

Визначення меж 

території пам’ятки 

історії «Місце 

Олександрівської 

фортеці 

Обсяг рятівних розкопок в 

археологічних квадратах 

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

5 - 5 - - - 

Виготовлення 

інформаційного стенду     

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

1 - 1 - - - 

Завдання 6. 

Формування 

концепції музею 

історії архітектури 

м. Запоріжжя 

Ескізний проект музейної 

експозиції 

од. Департамент 

культури і 

туризму 

Запорізької 

міської ради 

1 - 1 - - - 

 

 

Секретар міської ради           Р.О. Пидорич 

 

 


