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ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

02.02.2010__                                         
 № ___24__ 

 
 
Про погодження документації  
із землеустрою органами охорони  
культурної спадщини 

 
 

Керуючись ст. 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
відповідно до ст. 1861 Земельного кодексу України, п. 10 ч. 1, п. 17 ч. 2 ст. 6 
Законів України „Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону 
археологічної спадщини”, підпунктів 8, 9 пункту „б” ч. 1 ст. 33 Закону 
України „Про місцеві самоврядування в Україні”, постанов Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2009 № 1420 „Деякі питання реалізації статті 
1861 Земельного кодексу України”, від 12.03.2005 № 179 „Про упорядкування 
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (зі змінами та 
доповненнями), з метою визначення меж повноважень органів охорони 
культурної спадщини щодо участі у комісіях з розгляду питань, пов’язаних з 
погодженням документації із землеустрою: 

 
1. Головам районних державних адміністрацій:  
1.1. привести штатну чисельність відділів культури і туризму 

райдержадміністрації у відповідність з вимогами постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2005 № 179 „Про упорядкування структури 
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів 
та місцевих державних адміністрацій”; 

1.2. визначити відділи культури і туризму районних державних 
адміністрацій уповноваженими органами охорони культурної спадщини на 
території районів; 

1.3. ввести начальників відділів культури і туризму районних 
державних адміністрацій до складу комісій з розгляду питань, пов’язаних з 
погодженням документації із землеустрою, в частині надання висновку про 
погодження місця розташування об’єкта (ст. 151 Земельного кодексу 
України), за винятком висновків, що передбачають погодження місця 
розташування  об’єкта  на  земельних  ділянках,  які  знаходяться  в  межах  
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охоронних зон пам'яток культурної спадщини місцевого та національного 
значення; 

 
1.4. інформацію про виконання п. 1 цього розпорядження надати 

управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації до 
01.03.2010. 

 
2. Визначити, що до складу комісій з розгляду питань, пов’язаних з 

погодженням документації із землеустрою, в частині погодження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 118, 123 Земельного 
кодексу України) та в частині надання висновків про погодження місця 
розташування  об’єкта  (ст. 151  Земельного  кодексу  України),  що 
передбачають погодження місця розташування об’єкта на земельних 
ділянках,   які   знаходяться   в   межах   охоронних  зон  пам'яток  культурної  
спадщини місцевого та національного значення входить начальник 
управління культури і туризму обласної державної адміністрації.  

 
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення: 
3.1. визначити відділи (управління) культури міських рад 

уповноваженими органами охорони культурної спадщини на території міст; 
3.2. ввести начальників відділів (управлінь) культури міських рад до 

складу комісій з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із 
землеустрою в порядку, визначеному ст. ст. 118, 123, 151 Земельного кодексу 
України, Законами України „Про охорону культурної спадщини”, „Про 
охорону археологічної спадщини” та підпунктами 8, 9 пункту „б” ч. 1 ст. 33 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;  

3.3. надати інформацію про проведену роботу до управління культури і 
туризму обласної державної адміністрації до 01.03.2010. 

 
4. Управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації 

інформацію про стан виконання цього розпорядження подати голові обласної 
державної адміністрації до 15.03.2010.  

 
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації М.О. Фролова. 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                                        О.В. Старух 

 


