
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 грудня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ____411 

 

 

Про створення Координаційної ради з 

питань охорони культурної спадщини 

на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

З метою увічнення пам’яті визначних діячів і подій та встановлення їм 

пам’ятних знаків, меморіальних дощок та території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, керуючись статтею 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Координаційну раду з питань охорони культурної спадщини 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади у складі 

згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань охорони 

культурної спадщини на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади (додається). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого                              

комітету міської ради  

09 грудня 2021 року № 411 

 

Положення 

про Координаційну раду з питань охорони культурної спадщини 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

1. Координаційна рада з питань охорони культурної спадщини на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – Рада) є постійно 

діючим дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради і діє на 

громадських засадах. 

 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-

правовими актами. 

 

3. Основними завданнями Ради є: 

розгляд пропозицій про проведення заходів щодо охорони об’єктів 

культурної спадщини, розташованих на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

розгляд і надання пропозицій щодо занесення об’єктів культурної 

спадщини, розташованих на території Старокостянтинівської міської 

територіальної  громади, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

розгляд клопотань, які надходять до Старокостянтинівської міської ради, 

про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок; 

розгляд інших питань відповідно до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини». 

  

4. Рада має право: 

одержувати в установленому порядку від виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, старост старостинських округів 

Старокостянтинівської міської територіальної  громади, підприємств, установ 

та організацій, об’єднань громадян інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань;  

утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них посадових 

осіб Старокостянтинівської міської ради, її виконавчих органів, старост 

старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної  громади, 

підприємств, установ та організацій (за згодою керівників). 

 

5. Для прийняття рішення Радою на її засіданні необхідна присутність 

більшої половини її членів. 
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6. Рада є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. Її пропозиції носять характер 

рекомендацій. Пропозиції Ради розглядаються виконавчим комітетом 

Старокостянтинівської міської ради, підприємствами, організаціями, 

установами, які здійснюють свою діяльність на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади.  

Склад Ради та внесення змін до нього затверджуються рішенням 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. До складу Ради 

входять за посадою: керуючий справами виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради, радник міського голови, начальник відділу 

з питань охорони історичного середовища та об’єктів культурної спадщини 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, 

начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради, начальник 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, 

начальник управління містобудування, архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради, начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, начальник архівного відділу виконавчого комітету 

міської ради, начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; за згодою: депутати Старокостянтинівської міської ради, 

історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори та інші представники 

громадськості.  

Голова Ради затверджує порядок денний засідань, підписує протокольні 

рішення Ради та організовує контроль за їх виконанням, погоджує склад 

експертних та робочих груп. 

 

7. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, до порядку 

денного яких включаються питання для розгляду відповідно до повноважень 

Ради.  

 

8. Склад ради: голова ради, заступник голови ради, секретар, члени ради. 

8.1. Раду очолює голова, який здійснює загальне керівництво роботою 

Ради і відповідає за її діяльність. 

Голова Ради в межах своєї компетенції: 

організовує роботу і проводить засідання Ради; 

дає доручення членам Ради з питань її діяльності. 

8.2. Заступник голови ради: у разі відсутності голови Ради виконує його 

функції. 

8.3. Секретар Ради: 

інформує членів Ради про місце і час проведення засідань; 

оформляє протоколи засідання Ради; 

здійснює ведення діловодства Ради та підготовку матеріалів на її засідання.  

8.4. Члени Ради мають право: 

брати участь у засіданнях Ради; 
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ознайомлюватися з матеріалами, що підлягають розгляду на засіданні 

Ради; 

висловлювати окрему думку для внесення її до протоколу засідання Ради. 

 

9. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю 

голосів членів Ради, присутніх на її засіданні. При рівній кількості голосів, 

голос головуючого на засіданні Ради вважається вирішальним. 

 

10. У разі незгоди з прийнятим рішенням члени Ради мають право в 

письмовій формі викласти свою особисту думку, яка обов’язково додається до 

протоколу засідання. 

 

11. При потребі, на засідання Ради можуть запрошуватися заявники або їх 

представники. 

 

12. Засідання Ради оформляється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні Ради та секретарем Ради. 

 

13. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, носять 

рекомендаційний характер та підлягають обов’язковому розгляду 

підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, що 

відповідальні за охорону об’єктів культурної спадщини, які розташовані на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

14. Рада несе відповідальність за організацію своєї роботи згідно з 

Положенням та за прийняті нею рішення в результаті своєї роботи. 

 

15. Документи, що створюються в результаті роботи Ради та які надходять 

на її розгляд, зберігаються в управлінні культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

16. У разі виникнення спорів щодо рішення Ради, відповідні питання 

вирішуються в судовому порядку.  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого                              

комітету міської ради  

09 грудня 2021 року № 411 

 

 

 

Склад 

Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

 

ШАБЕЛЬНИК  

Наталія Іванівна  

 

- керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської 

міської ради, голова ради; 

  

ФУРСОВА  

Олена Володимирівна 

- радник міського голови, заступник 

голови ради;  

 

ПРОСТАК  

Юлія Анатоліївна  

 

- начальник відділу з питань 

охорони історичного середовища та 

об’єктів культурної спадщини 

управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, секретар ради;  

 

АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович 

 

- начальник управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради;  

 

БІГНЯК  

Павло Іванович 

 

- голова постійної комісії з питань 

освіти, молодіжної політики, 

культури, фізичної культури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального 

захисту населення (за згодою);  

 

БИЛИНА  

Руслан Олександрович 

 

- начальник управління 

містобудування, архітектури та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ЗАГОРУЙКО  

Наталя Анатоліївна 

- начальник архівного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

  

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПОЛІЩУК  

Дмитро Анатолійович 

- начальник відділу внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської 

ради;  

 

СКРИЖЕВСЬКА  

Тетяна Михайлівна   

- директор Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 8, історик (за згодою).  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 


