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до  рішення сьомої  сесії
восьмого скликання
від  06.05.2021  року  №
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 Програма з охорони та збереження 
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів

Миколаївської сільської ради  на 2021-2022 роки
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2021 рік

Вступ

Культурна  спадщина  Миколаївської  сільської  ради  є  невід’ємною
частиною  культурного  надбання  України,  а  відтак  світового  культурного
надбання. 

Перелік пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
Миколаївської сільської ради

№п/п Назва Місце знаходження 
1 Меморіальний комплекс с.Северинівка
2 Ритуальна площадка с.Кекине
3 Памятник с.Склярівка
4 Пам'ятник невід.солдату с.Кекине
5 Меморіальна стіна с.Капітанівка
6 Меморіальна стіна с.Кекине
7 Пам’ятник загиблим воїнам в роки ВВВ с.Лікарське
8 Памяник загиблим воїнам с.Миколаївка
9 Меморіальний комплекс с.Миколаївка
10 Пам’ятник голодомору с.Миколаївка
11 Ритуальна площадка с.Кровне
12 Меморіал слави с.Кровне
13 Могила невідомого солдата с.Руднівка

14
Братська могила учасників війни і 
підпільника та пам'ятник воїнам-землякам с.Яструбине

15 Обеліск загиблим пілотам с.Яструбине
16 Обеліск с.Яструбине
17 Меморіальний комплекс с.Яструбине
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Паспорт

Програми з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних
комплексів Миколаївської сільської ради на 2021-2022 роки

Основні параметри Зміст
Назва Програми Програма  з  охорони  та  збереження

пам’ятників,  обелісків  та  меморіальних
комплексів   Миколаївської сільської ради
на  2021-2022 роки

Розробник Програми Відділ  ЖКГ,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та містобудування.

Головна мета Програми Розвиток  і  збереження  історико-
культурного  середовища  території
Миколаївської сільської ради

Термін реалізації Програми  2021-2022 роки
Учасники Програми Відділ  ЖКГ,  комунальної  власності,

транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та  містобудування;  група
«Благоустрій»;  енергетик  Миколаївської
сільської ради; заклади освіти

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми (кошти 
міського бюджету) та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством, грн

327 500,00

Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень,
виходячи з реалій розвитку економіки сільської ради, наявності фінансових
та інших видів ресурсів.

І. Загальні положення
 Програма  з  охорони  та  збереження  пам’ятників,  обелісків  та

меморіальних  комплексів  Миколаївської  сільської  ради  на  2021-2022  рік
(далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  культуру»,  «Про  охорону  культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини». 

Програма спрямована на втілення політики держави у сфері пам’ятко
охоронної  роботи,  підвищення  патріотизму  громадян,  раціональне
використання пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів, створення
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умов для покращання  привабливості території Миколаївської сільської ради
через його історико-культурну спадщину.

ІІ. Мета й основні завдання Програми
Основна  мета  Програми  –  реалізація  державної  політики  у  сфері

охорони  культурної  спадщини;  забезпечення  належного  рівня  охорони,
розвитку  й  збереження  історико-культурного  середовища  Миколаївської
сільської ради  шляхом раціонального використання культурної спадщини;
здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства
України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини. 

Основні завдання Програми:
 організація  робіт  з  благоустрою  та  ремонту  пам’ятників,

обелісків та меморіальних комплексів ; 
 створення  умов  для  поліпшення   привабливості  території

Миколаївської сільської ради;
  інформування населення щодо важливості збереження об’єктів

культурної спадщини в цілому

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове  забезпечення  заходів,  визначених  Програмою,

здійснюватиметься  за  рахунок  коштів,  передбачених  в  бюджеті
Миколаївської  сільської  ради на відповідний бюджетний рік,  і  за  рахунок
інших  джерел  фінансування,  не  заборонених  чинним  законодавством
України.

Реалізація  Програми  надасть  змогу розвивати  й  зберігати  історико-
культурне середовище Миколаївської сільської ради, а також інших коштів
не  заборонених  законодавством  України  для  забезпечення  реалізації
проектів.

ІV. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація  Програми  значно  сприятиме  позитивному  й  динамічному

розвитку та  збереженню  історико-культурного  середовища  Миколаївської
сільської ради, залученню місцевого населення й підвищенню патріотизму.

Виконання заходів забезпечить:
 втілення політики держави у сфері пам’ятко охоронної роботи;
 підвищення почуття патріотизму громадян;
 збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів;
 раціональне  використання,  ремонт  і  реставрацію  пам’ятників,

обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради;
 створення  умов  для  покращання   привабливості  території

Миколаївської сільської ради  через його історико-культурну спадщину.
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V. Заходи з виконання Програми з охорони та збереження пам’ятників,
обелісків та меморіальних комплексів культурної спадщини

Миколаївської сільської ради на 2021-2022 рік

№
з/п

Зміст заходу
Термін
викона

ння

          Відповідальні
 за 

виконання
Фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансуван
ня

(вартість)
грн. на

2021-2022
рік

1. Проведення ремонтних 
робіт та відновлення 
пам’ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів 
культурної спадщини
(додаток)

2021-
2022 рік

Відділ ЖКГ, 
комунальної власності, 
транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування; група 
«Благоустрій»

Кошти
сільського

бюджету, інші
залучені кошти,
не заборонені

чинним
законодавством

України

97 500

2. Придбання та 
облаштування огорожею 
пам'ятників ,обелісків та 
меморіальних комплексів  
культурної спадщини 
(додаток)

2021-
2022 рік

Відділ ЖКГ, 
комунальної власності, 
транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування; група 
«Благоустрій»

Кошти
сільського

бюджету, інші
залучені кошти,
не заборонені

чинним
законодавством

України

98 500

3 Придбання та встановлення
флагштоків 
(додаток)

2021-
2022 рік

Відділ ЖКГ, 
комунальної власності, 
транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування; група 
«Благоустрій»

Кошти
сільського
бюджету,  інші
залучені кошти,
не  заборонені
чинним
законодавством
України

72 000

4. Облаштування  пам'ятників
та  меморіальних дошок 
прожектором
(додаток)

2021-
2022 рік

Відділ ЖКГ, 
комунальної власності, 
транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування; 
енергетик Миколаївської
сільської ради

Кошти 
сільського 
бюджету, інші 
залучені кошти,
не заборонені 
чинним 
законодавством
України

22 000

5. Благоустрій  території  біля
пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних  комплексів
(видалення  аварійних
дерев, зелені насадження)

2021-
2022 рік

Відділ ЖКГ, 
комунальної власності, 
транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування; Відділ 
культури МСР; група 
Благоустрій; заклади 
освіти

Кошти 
сільського 
бюджету, інші 
залучені кошти,
не заборонені 
чинним 
законодавством
України

37 500
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Загальне фінансування програми, складає, грн 327 500

     VІ. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів головним

виконавцем та учасниками, зазначеними в цій Програмі.
Контроль  за  виконання  Програми  на постійну  комісію  з  питань

розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  території,  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
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Додаток
до Програми з охорони та збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів Миколаївської                                  
сільської ради на 2021-2022 роки

Перелік заходів для виконання Програми з охорони та
збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів

Миколаївської сільської ради на 2021 -2022 роки

Село Миколаївка

Пам’ятник загиблим воїнам та меморіальний комплекс
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Пам’ятник голодомору 

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів  (фарбування 
пам’ятнику загиблим воїнам, придбання гранітної плити для 
усунення дефекту   плити з назвами  загиблих воїнів)

26 000

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів

70 000

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників та  меморіальних дошок 
прожектором  (кількість 3 шт)

4 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

8 000

Всього, грн. 116 000
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Село Северинівка

                                        Меморіальний комплекс

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (фарбування 
пам’ятнику)

500

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників та  меморіальних дошок 
прожектором  

ні

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

1 000

Всього, грн 9 500
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                                                     Село Капітанівка

                                Меморіальний комплекс

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів

ні

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників  та
обелісків культурної спадщини (80 м. п)

25 000

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

1 000

Всього, грн 37 000
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Село Кекине

Пам’ятник невідомому солдату
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Меморіальна стіна 

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (відновлення 
меморіальної стіни, фарбування пам'ятнику)

50 000

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

5 000

Всього, грн 66 000



13

Село Яструбине 

Меморіальний комплекс
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Братська могила 

Пам’ятник загиблим льотчикам

Обеліск
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Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (відновлення надпису 
на меморіальній стіні, фарбування)

15 000

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків (2 шт) 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

 8 000

Всього, грн 34 000
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                                              Село Склярівка 

Пам'ятник 

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (фарбування)

500

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

1 000

Всього, грн 12 500
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Село Кровне 

Меморіал слави

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів ( фарбування, 
цементування забору)

1000

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 3 шт)

4 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

5 000

Всього, грн 18 000
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Село Руднівка

                                      Могила невідомому солдату

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (відновлення надпису,
фарбування)

4 000

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів (18 м.п )

3 500

Придбання та встановлення флагштоків            8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  

ні

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

500

Всього, грн 16 000
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Село Лікарське

Пам'ятник

Назва заходу Вартість
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів ( фарбування)

500

Придбання  та  облаштування  огорожею  пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів 

ні

Придбання та встановлення флагштоків 8 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 1 шт)

2 000

Благоустрій  території  біля   пам'ятників,  обелісків  та
меморіальних комплексів (видалення аварійних дерев, зелені
насадження)

8 000

Всього, грн 18 500
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