УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛбВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 07.12.2018 № 633
м. Костянтинівка

Про затвердження Положення про
Координаційну раду з питань охорони
культурної спадщини на території
Костянтинівського району
Відповідно до статті З, пункту 2 частини другої статті 6 Закону України
«Про охорону культурної спадщини» (зі змінами), керуючись статтями 2, 6, 20,
39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою
забезпечення належного рівня збереження та раціонального використання
об’єктів культурної спадщини на території Костянтинівського району
з о б о в ’язую:
1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань охорони
культурної спадщини на території Костянтинівського району (далі Положення), що додається.
2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Настобурко)
забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до
Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в
установленому законом порядку.

3. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації (Сівова), виконкомам сільських рад Костянтинівського
району:
1)
Посилити контроль за дотриманням чинного законодавства у сфер
охорони культурної спадщинк на території Костянтинівського району.

2)
Про хід виконання розпорядження інформувати відділ культури
молоді, спорту і туризму райдержадміністрації щороку до 20 січня.
4. Відділу культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
(Казімір) інформувати райдержадміністрацію щороку до 30 січня.
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5. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
6. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
відділ культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації (Казімір),
контроль - на заступника голови райдержадміністрації Лоцман В.І.

Голова райдержадміністра:

Н.М. Виниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

І
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань охорони культурної спадщини на території
Костянтинівського району
1. Координаційна рада з питань охорони культурної спадщини на
території Костянтинівського району (далі —Координаційна рада) є постійно
діючим дорадчим органом, який утворюється нею для забезпечення здійснення
своїх повноважень.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією
України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації та голови райдержадміністрації, а
також цим Положенням.
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3. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) забезпечення виконання Закону України «Про охорону культурної
спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної
спадщини на території Костянтинівського району;
2) подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого
рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення
відповідної території до Списку історичних населених місць України;
3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що
міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також
надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони
пам'яток та в історичних ареалах населених місць;
4) забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого
значення, їх територій, зон охорони;
5) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози
знищення, руйнування або пошкодження;

6) організація розроблення відповідних програм охорони культурної
спадщини;
.
8) організація відповідних охоронних заходів щодо пам яток та їх
територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок
дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
9) забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення,
встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших
інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій,
10) підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення
робіт з крнсервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та
пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання
пам'яток та подання їх на розгляд райдержадміністрацїї;
11) популяризація справи охорони культурної спадщини на території
Костянтинівського району, організація науково-методичної, експозиційновиставкової та видавничої діяльності у цій сфері;
12) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку
району і проектів районного бюджету та подання їх на розгляд
райдержадміністрації;
13) інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня
про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження,
руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території;
14) участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини;
15) здійснення інших повноважень відповідно до Закону України «Про
охорону культурної спадщини».
4. Координаційна рада має право:
одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі у своїй ‘роботі представників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів
(за згодою);
утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань
робочі групи;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів з питань, пов’язаних з охороною культурної спадщини.
5. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з державними органами влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
6. Основною формою роботи Координаційна ради є засідання, які
проводяться у раЗі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
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Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Координаційної
ряди або третини її членів.
Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності заступник голови Координаційної ради.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради
забезпечує її секретар.
Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні
не менш половини її членів.
7. Персональний склад Координаційної ради затверджується
розпорядженням голови райдержадміністрації. Головою Координаційної ради є
заступник голови райдержадміністрації.
8. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції
і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної
ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Пропозиції і рекомендації фіксуються у протоколі засідання, якии
підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або
рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання.
9. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, носять
рекомендаційний характер та підлягають обов’язковому розгляду органами,
підприємствами, установами та організаціями, об єднаннями громадян, що
відповідальні за охорону об’єкті? культурної спадщини, розташованих на
території Костянтинівського району.
10. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
роботи Координаційної ради здійснює відділ культури, Молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації.

Начальник відділу культури,
молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації

