


Мета

• Децентралізація

• Дерегуляція

• Прозорість адміністрування

• Запровадження норм прямої дії 

• Посилення відповідальності за 
пошкодження та руйнування пам’яток



1. Скасувати 70% усіх дозволів та 
погоджень, уникнути дублювання різними 
відомствами надання дозвільних 
документів.  Перейти до практики 
застосування заявницького принципу.

Пропонується



2. Передати на місцевий рівень 
повноваження щодо видачі приписів, 
розпоряджень, дозволів, надання 
адміністративних послуг, пов’язаних із 
охороною усіх категорій пам’яток, 
окрім об’єктів ЮНЕСКО, державних 
історико-культурних заповідників, 
охоронюваних археологічних територій.

Пропонується



3. Передбачити на центральному рівні 
дієвий механізм контролю за діями і 
рішеннями місцевих органів охорони 
культурної спадщини.

Пропонується



4.Наповнити законодавство 
нормами прямої дії,
привести його у відповідність до 
вимог регуляторного законодавства.
Законодавчо встановити вимоги до 
документів, граничний термін розгляду 
(до 30 днів), виключний перелік підстав 
для відмови тощо.

Пропонується



5. Запровадити відкритий моніторинг
розгляду звернень щодо надання 
дозвільних документів та 
адміністративних послуг.

Пропонується



6.Спростити та децентралізувати 
процедуру занесення об’єктів до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Пропонується



7. Впровадити загальнодоступний 
електронний Реєстр усіх нерухомих 
пам’яток України, передбачивши
децентралізований принцип його 
наповнення.

Пропонується



8. Спростити процедури укладання 
охоронних договорів, скасувати їх 
погодження на центральному рівні, 
покласти обов’язок укладання охоронних 
договорів не на власників окремих 
квартир, а на власників 
(балансоутримувачів) пам’яток як 
цілісних майнових комплексів.

Пропонується



9. Заборонити рекламу на пам’ятках 
об’єктів ЮНЕСКО та державних 
історико-культурних заповідників,

законодавчо обмежити розміщення 
реклами в буферних зонах, на інших 
пам’ятках, в межах іх територій, в 
зонах охорони, в історичних ареалах 
населених місць.

Пропонується



10. Передбачити посилення 
адміністративної і кримінальної 
відповідальності за порушення 
пам’яткоохоронного законодавства, 
створити на законодавчому рівні 
ефективні інструменти для негайного 
припинення виявлених порушень. 

Пропонується



•Дозвіл на переміщення пам’ятки 
національного значення.
•Дозвіл на проведення земляних робіт, робіт з 
консервації і музеєфікації на об’єктах 
ЮНЕСКО, державних історико-культурних 
заповідників, на їх територіях та в зонах 
охорони, на охоронюваних археологічних 
територіях.
•Дозвіл на археологічні розвідки, розкопки та 
пошукові роботи на території України.

На центральному рівні залишаються:



• Погодження науково-проектної документації з 
визначення меж та режиму використання 
територій пам'яток національного значення та 
їх зон охорони, охоронюваних археологічних
територій, історичних ареалів населених місць.

• Погодження науково-проектної документації 
на роботи на пам’ятках об’єктів ЮНЕСКО, 
державних історико-культурних заповідників, 
на їх територіях та в зонах охорони, на 
охоронюваних археологічних територіях.

На центральному рівні залишаються:



• Погодження розміщення зовнішньої реклами 
в буферних зонах об’єктів ЮНЕСКО, та в 
зонах охорони державних історико-
культурних заповідників.

• Погодження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у буферних 
зонах об’єктів ЮНЕСКО, в зонах охорони 
державних історико-культурних заповідників 
на охоронюваних археологічних територіях.

На центральному рівні залишаються:



• проект нового закону «Про збереження 
нерухомої культурної спадщини», 

• зміни до:
Земельного кодексу України, 
ЗУ «Про охорону археологічної спадщини», 
ЗУ «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», 
ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності»,
ЗУ «Про архітектурну діяльність»,
ЗУ «Про рекламу» тощо.

У грудні цього року буде внесено пакет 
законодавчих ініціатив, який

включатиме:
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