
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

/.З 2017 р. м. Старобільськ №  6 З

Про проведення районного 
місячника з упорядкування 
об’єктів культурної спадщини

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», 
розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 07.03.2017 року № 137 «Про проведення обласного місячника з 
упорядкування об’єктів культурної спадщини», з метою гідного відзначення 
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, керуючись ст. 119 
Конституції України, п.1 ст. 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації:

1. Провести районний місячник з упорядкування об’єктів культурної 
спадщини (пам’яток історії та монументального мистецтва) в строк з 
27.03.2017 року до 27.04.2017 року.

2. Затвердити план районних заходів з упорядкування об’єктів 
культурної спадщини (пам'яток історії та монументального мистецтва) в 
Старобільському районі (додається).

3. Рекомендувати виконавчим комітетам міської, сільських рад:
3.1. Розробити та затвердити плани заходів з упорядкування об'єктів 

культурної спадщини (пам'яток історії та монументального мистецтва).
3.2. Щотижня надавати до відділу культури інформацію про хід 

виконання заходів за формою, згідно з додатком.

4. Сектору комунікацій з громадськістю разом з відділом культури 
райдержадміністрації забезпечити висвітлення в засобах масової інформації 
ходу районного місячника та його результати.

5. Контроль з^ в іщ щ а н н я м  цього розпорядження покласти на 
заступника головищ ^грації Григоренко О.О.

Перший заступі 
виконуючий обе
райдержадмініс: О.С.Калінін



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації
« із  » St/UA / ^ 2017 р. № A3

План
заходів з упорядкування об’єктів культурної спадщини 
(пам'яток історії та монументального мистецтва) 

в Старобільському районі

№
п/п

Заходи Відповідальні
виконавці

1. 1. Провести обстеження об’єктів культурної спадщини 
в Старобільському районі.

Кельш O.A.

2. Упорядкувати території та провести косметичні 
ремонти пам’ятників на території Старобільського 
району.

Липовий P.O., в.о. 
міського голови, 

секретар міської ради, 
сільські голови 

(за згодою)
3. Щотижня надавати звіт про результати роботи щодо 

упорядкування об’єктів культурної спадщини (пам'яток 
історії та монументального мистецтва) у 
Старобільському районі до управління культури, 
національностей та релігій обласної державної 
адміністрації

Кельш O.A.



Додаток
до розпорядження 
голови райдержадміністрації 
« /3  р. № 65

Інформація
про виконання заходів районного місячника з упорядкування об’єктів культурної спадщини

станом на__________ 2017 р.

№
п/п

Найменування
пам’ятки,

Адреса
пам’ятки

Охоронний
№

Категорія
(історії,

монументального
мистецтва)

Перелік
виконаних

робіт

1 2 3 4 5


