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73000,  м. Херсон,  пл.Свободи, 1

Вих. №  
від 05.03.2018 р. 

Голові Херсонської обласної
державної адміністрації
Гордєєву А.А.

Про надання інформації щодо 
проектів, які подавалися на ДФРР
та інші заходи, які робились для забезпечення 
реставрації фасадів обласних музеїв та 
збереження будівель - пам’ятників архітектури

Шановний Андрію Анатолійовичу!

Громадська рада при Херсонській обласній державній адміністрації, відповідно до ст.
38 Конституції України, ст.ст. 5, 6, 9, 10, 21, 29, 32 Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992  №  2657-XII,  ст.ст.  4,  5,  6,  20  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Указу Президента України «Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні» від 26.02.2016 № 68/2016 та Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, просить Вас
надати наступну інформацію:

1. Перелік та інформаційні картки проектів,  які  готувалися Департаментом  культури,
туризму та курортів  для подачі до Державного фонду регіонального розвитку в 2015-
2017 роках

2. Перелік  пам’ятників  архітектури місцевого та  національного значення Херсонської
області та оцінка стану  їхньої збереженості  (експертна, або з приблизна за 5 бальною
шкалою )

3. Перелік  готових  проектів  реставрації  архітектурних  пам’яток  Херсонщини  з
інформацією про розробників проектів, сум, витрачених на розробку проектів, та сум
необхідних на реставрацію будівель    

4. Перелік  заходів,  які  планувалися  та  виконувалися  для  забезпечення  збереження
пам’ятників архітектури за 2015-2017роки (в табличному вигляді)

№п/п Програма №  пункту
заходу  та
зміст заходу 

Що  зроблене
(короткий опис)

Запланований
обсяг
фінансування 

Фактичне
фінансування  в
тис. грн.. та %

5. Перелік та дати консультацій з громадськістю за 2015 -2017 рік, які були проведені
при  формуванні  політики  в  області  культури  згідно  пунктів  2,   11,  12  Порядку
проведення консультацій (постанова КМУ від 3.11.2010р.   N 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»), а також, перелік
врахованих пропозицій (з зазначенням інституту громадянського суспільства) 

Дана  інформація  потрібна  для  ефективного  підключення  громадськості  до  питань
збереження культурної та архітектурної спадщини Херсонщини.
Інформацію просимо надати в електронному вигляді представнику Громадської ради при
ХОДА Парфьоновій  Ганні  Василівні  (066 9465305)   або надіслати на  електронну пошту
hmgo  .  rozvytok  @  gmail  .  com .
З повагою,                                       

Голова Громадської ради
при Херсонській обласній                
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