
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти 

розвитку культури та збереженню спадщини та аналізуйте і 

удосконалюйте її діяльність 

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її 

історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, 

мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України. 

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних 

потреб українців, які проживають за межами держави. 

Стаття 54 …Культурна спадщина охороняється законом. 

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що 

становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних 

цінностей народу, які знаходяться за її межами. 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

      Про культуру 
               14 грудня 2010 року  

                      № 2778-VI  

              https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17  

 (витяг) 

Стаття 1. Визначення термінів 

6) культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної людської 

спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом 

тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види 

мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає 

рівень розвитку цієї спільноти; 

7) культурний простір України - сфера, в якій відповідно до законодавства 

провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та 

дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, 

періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, 

а також культурно-мистецьке середовище;  

14) національне культурне надбання - сукупність унікальних культурних 

цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для 

формування культурного простору України; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17


Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури 

1. Основними засадами державної політики у сфері культури є: 

- визнання культури одним з основних факторів самобутності 

Українського народу - громадян України всіх національностей (далі - 

Український народ); 

- сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню 

цілісності культури; 

- захист і збереження культурної спадщини як основи національної 

культури, турбота про розвиток культури; 

- визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку 

культури; 

- пропагування української національної культури у всій її різноманітності за 

кордоном та світового культурного надбання в Україні; 

- підтримка вітчизняного виробника у сфері культури; 

- забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва; 

- створення страхового фонду документації про культурні цінності та 

документів на об'єкти культурної спадщини. 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про охорону культурної спадщини 
                  8 червня 2000 року  

                      № 1805-III 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14   

(витяг) 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх 

поколінь об'єктів культурної спадщини; 

об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс 

(ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні 

об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, 

природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану 

збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, 

етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього 

погляду і зберегли свою автентичність; 

охорона культурної спадщини - система правових, організаційних, фінансових, 

матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку 

(виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання 

руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, 

відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, 

пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14


    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО  

        МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ   

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                             від 3 вересня 2014 р. № 495 
               https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF   

(витяг) 

1. Мінкультури є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, 

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а 

також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті. 

4. Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань: 

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах культури та 

мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 

культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії 

та захисту прав національних меншин, кінематографії, відновлення та збереження 

національної пам’яті; 

6) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сферах культури 

та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 

культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії 

та захисту прав національних меншин, кінематографії, відновлення та збереження 

національної пам’яті; 

    

         Положення про Управління культури 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

             03.04.2019 № 244 

 (витяг) 
4. Основними завданнями Управління є: 

- забезпечення: 

o реалізації на території області державної політики в галузі культури; 

o вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; 

- сприяння: 

o загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню 

цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню 

високоякісного різноманітного національного культурного продукту; 

5. Завданням Управління відповідно до покладених на нього повноважень є: 

5.1. Створення умов для: 

13) забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, 

охорони культурної спадщини; 

5.3. Подання Міністерству культури України інформації про: 

2) пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження 

пам’яток культурної спадщини. 

5.21. Охорона пам’яток історії та культури згідно з визначеними 

повноваженнями та компетенцією. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF


Обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури 
                                 Інформація з сайту АРТКАВУН 
 https://artkavun.kherson.ua/ua-oblastnaya-inspektsiya-po-ohrane-pamyatnikov-istorii-i-kulturyi.htm  

                   (ніякої офіціальної інформації про інспекцію  немає) 

Інспекція у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується управлінню культури 

обласної державної адміністрації, керується Законом України „ Про охорону 

культурної спадщини”, законодавчими, нормативними та інструктивними 

документами, державних органів влади. 

- здійснює заходи по охороні, обліку, використанню та пропаганді пам'яток 

археології, історії та мистецтва, відродженню історичної спадщини, 

забезпечує практичну реалізацію програм у сфері охорони історичного 

середовища. Здійснює права та обов’язки спеціально уповноваженого 

державного органу охорони пам'яток, вирішує та узагальнює всі питання, 

пов’язані з охороною та використанням пам'яток у межах області. 

- організовує свою роботу, виходячи із завдань найбільш повного і 

ефективного забезпечення збереження пам'яток історії та культури. Планує, 

координує, організовує охоронну та дослідницьку роботу за напрямком 

виявлення, обліку, вивчення стану і режиму використання пам’яток, їх 

пропаганду, надання методичної та практичної допомоги, 

райдержадміністраціям, міськвинкомам, відділам культури. 

- здійснює державний контроль за виконанням усіма відомствами, організаціями, 

підприємствами і громадянами конституційних та законодавчих обов’язків по 

збереженню встановленого порядку охорони і використання нерухомих 

пам’яток, їх зон охорони, земель історико культурного призначення. 

Для виконання покладених завдань інспекція здійснює такі функції: 

- веде облік пам'яток історії та культури, нововиявлених пам'яток, проводить 

роботу по їх паспортизації, нанесення на карти землекористування господарств і 

районів пам'яток археології та їх охоронні зони; 

- проводить обстеження території області з метою виявлення нових, здійснення 

контролю за станом використання взятих на державний облік пам'яток 

історії та культури; 

- складає списки та ставить на тимчасовий облік виявленні пам'ятки; 

- визначає режим та умови використання пам'яток, у випадках порушень закону 

зупиняє будівельні та інші роботи і готує матеріали для передачі їх 

правоохоронним органам; 

- організовує заходи, що направленні на поліпшення охорони пам'яток / 

установка охоронних знаків і дощок, укладання охоронних зобов’язань і т.ін./; 

- веде охоронні та наукові дослідження пам'яток історії та культури; 

- проводить рятівні археологічні дослідження пам'яток у зонах новобудов та 

руйнувань природними факторами; 

- перевіряє обґрунтовування та науково - методичний рівень виконання 

охоронних робіт на пам’ятках історії та культури; 

- для забезпечення належної охорони і використання пам'яток наша 

установа взаємодіє з органами місцевої влади і місцевого самоврядування 
(управліннями або відділами земельних ресурсів, архітектури та 

містобудування, дозвільними центрами, головами адміністрацій, рад, 

комунальних закладів) та надає методичну допомогу райвідділам (управлінням) 

культури і туризму, музеям.

https://artkavun.kherson.ua/ua-oblastnaya-inspektsiya-po-ohrane-pamyatnikov-istorii-i-kulturyi.htm


 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків 

традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, 

художніх промислів і ремесел; 

б) делеговані повноваження: 

10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 

використання культурного надбання; 

 

    

Управління культури Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

        http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-kulturi   

Основні функції та напрямки роботи 

- реалізація на території міста державної та місцевої політики у сфері 

культури, туризму, охорони культурної спадщини; 

- забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, а саме: централізованої 

бібліотечної системи (34 бібліотеки-філії), школи естетичного виховання – ДМШ 

№1, ШМ №1, ДМШ №3, ДМШ №4, ДХШ, дизайн-ліцей; 

- забезпечення організації та проведення в межах своїх повноважень  фестивалів і 

конкурсів, оглядів, та інших заходів, а також культурно-мистецьких заходів, 

присвячених державним святам, пам'ятним датам, інших міських свят, сприяння 

провадженню виставкової діяльності; 

- забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців у міських, 

всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо; 

- організація роботи з естетичного виховання дітей та молоді;  забезпечення 

діяльності позашкільних навчальних закладів естетичного виховання та  контроль 

за їхньою роботою; 

- сприяння діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших  

- здійснення контролю за дотриманням на території міста законодавства про 

охорону культурної спадщини, зокрема пам’яток історії та культури; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-kulturi

