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1.2 Адміністративно-правове регулювання діяльності історико-культурних 

заповідників 

 

Національне законодавство України визначає історико-культурний 

заповідник як комплекс або ансамбль пам'яток з усією сукупністю компонентів, 

що становить культурну, історичну та наукову цінність, просторово і 

функціонально виділений у структурі населеного пункту або локалізований поза 

його межами, і який може бути оголошений історико-культурним заповідником 

державного або місцевого значення 37. 

В залежності від рівня значення і підпорядкування вони поділяються на 

історико-культурні заповідники державного та місцевого значення. Так 

історико-культурним заповідником державного значення оголошується 

комплекс/ансамбль пам'яток, що має особливу культурну, історичну і наукову 

цінність, мав значний вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування, 

безпосередньо пов'язаний з видатними історичними подіями. На відміну від 

нього історико-культурним заповідником місцевого значення оголошується 

комплекс/ансамбль пам'яток, що відображає характерні особливості історії, 

культури, архітектури чи містобудування окремого регіону або населеного 

пункту. 

Для того, щоб комплекс/ансамбль пам’яток було оголошено історико-

культурним заповідником ініціативна група (фізичні та/або юридичні особи) 

мають підготувати та подати клопотання про оголошення комплексу/ансамблю 

пам’яток історико-культурним заповідником. У клопотанні з урахуванням 

культурної, історичної та наукової цінності комплексу/ансамблю пам’яток чи 

окремої території обґрунтовується необхідність їх оголошення відповідно 

історико-культурним заповідником.  

Готове клопотання надається органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським державним 

адміністраціям чи відповідному виконавчому органу сільської, селищної, міської 

ради за місцезнаходженням відповідних комплексу/ансамблю пам’яток або 
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території. Законодавством для розгляду клопотання встановлюється місячний 

строк з дня його отримання, за результатом якого надає висновок про доцільність 

оголошення комплексу/ансамблю пам'яток історико-культурним заповідником 

разом з необхідними документами відповідному органу (в залежності від того 

порушується питання про створення історико-культурного заповідника 

державного чи місцевого значення) 37. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 6 липня 2011 р. № 727 «Про 

затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про 

оголошення комплексу/ансамблю пам’яток історико-культурним заповідником 

або території історико-культурною заповідною територією» до клопотання 

додаються наступні документи: довідка про історичну, наукову, художню чи 

іншу культурну цінність комплексу/ансамблю пам'яток; облікова документація 

на комплекс/ансамбль пам'яток, окремі пам'ятки, що входять у 

комплекс/ансамбль пам'яток, а саме облікова картка, паспорт, коротка історична 

довідка, акт технічного стану, складений (поновлений) не раніше ніж за рік до 

дня подання клопотання, довідка про майнову цінність об'єкта; альбом 

фотофіксації, що характеризує комплекс (ансамбль) пам'яток у цілому, його 

територію та середовище, окремі пам'ятки, виготовлений не раніше ніж за рік до 

дня подання клопотання; опис культурних цінностей і предметів, які належать 

до комплексу/ансамблю пам’яток, що розташовуються на його території чи 

пов'язані з ним, і становлять історичну, наукову чи художню цінність (у разі 

наявності); викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної 

документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням  на  

ній  схеми  розміщення  історико-культурного заповідника із зазначенням його 

загальної площі, меж території, проектованих зон його охорони, меж територій 

окремих пам'яток, затверджених чи проектованих їх зон охорони (має бути 

витриманий у масштабі 1:5000, 1:2000); соціально-економічне обґрунтування  

необхідності  утворення заповідника з результатами проведеного аналізу стану 

туристичних ресурсів та інфраструктури, перспектив розвитку  туризму, 

розрахунком інтенсивності туристичного потоку та інших показників, 
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необхідних для організації туристично-екскурсійної діяльності; фінансово-

економічне обґрунтування з розрахунком необхідних матеріальних і фінансових 

витрат на відповідний рік на утримання історико-культурного заповідника, 

створення матеріально-технічної бази, заробітну   плату   працівників   

адміністрації історико-культурного заповідника, оплату комунальних послуг та 

джерела покриття; проект плану  організації  території  історико-культурного 

заповідника; проект положення про історико-культурний заповідник; проект 

положення  про адміністрацію  історико-культурного заповідника 38.  

Рішення про оголошення комплексу/ансамблю пам’яток історико-

культурним заповідником державного значення приймає Кабінет Міністрів 

України, а місцевого – відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

обласна, Київська і Севастопольська міські ради. 

Так, наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 

р. № 546 було утворено Державний історико-меморіальний заповідник 

«Биківнянські могили», історико-культурний заповідник державного значення, 

який було віднесено до сфери управління Українського інституту національної 

пам’яті 39.  

Основним документом який регулює діяльність заповідників є Положення 

про історико-культурний заповідник, яке затверджується органом, до сфери 

управління якого він віднесений при прийнятті рішення про оголошення 

комплексу/ансамблю пам’яток історико-культурним заповідником. Цей 

внутрішній нормативний документ встановлює офіційну назву заповідника, 

юридичну адресу, форму, власності, підпорядкування, здійснення методичного 

керівництва роботою заповідника, основні завдання та функції, а також 

управління заповідником (адміністрування) тощо 37. 

З метою забезпечення дотримання режиму історико-культурного 

заповідника, визначеного положенням про нього, орган, до сфери управління 

якого належить заповідник, утворює адміністрацію історико-культурного 

заповідника, яка здійснює культурно-освітню, науково-дослідну діяльність у 
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сфері охорони культурної спадщини та музейній справі, а також туристичну 

діяльність 37. 

За своєю організаційною формою адміністрація заповідника є юридичною 

особою, яка має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, 

печатку та бланк із своїм найменуванням. Натомість адміністрація не може бути 

засновником підприємств, господарських товариств, кооперативів, інших 

юридичних осіб і є неприбутковою організацією. 

Відповідно до Типового положення про адміністрацію історико-

культурного заповідника основними завданнями адміністрації є: забезпечення 

дотримання режиму історико-культурного заповідника (режим утримання 

заповідників передбачає повну (музеї-заповідники) або часткову (заповідні 

території) заборону виробничої діяльності на цих територіях і вилучення їх із 

сільськогосподарського землекористування 40; здійснення заходів щодо 

охорони і збереження об’єктів історико-культурного заповідника, збереження і 

відтворення традиційного характеру його середовища; провадження культурно-

освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та 

музейної справи, а також туристичної діяльності. 

Відповідно до покладених на неї завдань адміністрація історико-

культурного заповідника: 1) проводить роботу з виявлення, фіксації, 

класифікації, складення облікових документів на об’єкти культурної спадщини, 

а також готує документи для їх державної реєстрації; 2) здійснює підготовку 

проектів охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, що входять до 

складу історико-культурного заповідника; 3) розробляє науково обґрунтовані 

пропозиції щодо встановлення режиму збереження і порядку використання 

об’єктів історико-культурного заповідника, забезпечує їх утримання, захист та 

належне використання; 4) інформує відповідний орган охорони культурної 

спадщини про пошкодження, руйнування (виникнення загрози пошкодження, 

руйнування) об’єктів історико-культурного заповідника; 5) здійснює науково-

методичне керівництво під час проведення робіт з дослідження, консервації, 

реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об’єктів 
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історико-культурного заповідника та інших робіт на території історико-

культурного заповідника, в зонах його охорони; 6) подає відповідному органу 

охорони культурної спадщини висновки щодо можливості розміщення реклами 

на території історико-культурного заповідника та в зонах його охорони; 7) 

вживає заходів до запобігання і припинення порушення вимог законодавства про 

охорону культурної спадщини, а також до усунення негативних наслідків і 

відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями; 8) виступає замовником 

робіт з реставрації та ремонту об’єктів історико-культурного заповідника та 

іншого майна; 9) проводить роботу з комплектації та ведення обліку музейних 

зібрань в установленому законодавством порядку; 10) проводить експозиційну 

роботу; 11) провадить інформаційно-видавничу діяльність з популяризації 

заповідної справи, висвітлення проблем охорони об’єктів культурної спадщини; 

12) організовує та координує проведення наукових досліджень в історико-

культурному заповіднику із залученням (у разі потреби) на договірній основі 

інших організацій; 13) формує музейний, бібліотечний та архівний фонди; 14) 

здійснює міжнародне співробітництво, укладає угоди з іноземними фізичними та 

юридичними особами згідно із законодавством; 15) організовує роботу з 

підготовки та підвищення кваліфікації працівників заповідника; 16) вживає 

заходів до розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного 

обслуговування на території історико-культурного заповідника, надає платні 

послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; 17) 

здійснює інші заходи щодо охорони та збереження об’єктів історико-

культурного заповідника 41. 

Для реалізації завдань і виконання поставлених функцій адміністрація 

історико-культурного заповідника наділена рядом прав, а саме: може провадити 

некомерційну господарську діяльність, яка відповідає меті її утворення; на 

договірній основі може залучати в установленому порядку юридичних і 

фізичних осіб для виконання покладених на неї завдань; має право подавати 

органові, до сфери управління якого належить історико-культурний заповідник, 

пропозиції щодо обсягів фінансування, необхідного для провадження своєї 
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діяльності та розвитку історико-культурного заповідника; у разі потреби може 

утворювати комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, 

скликати наради для виконання покладених на неї завдань; може здійснювати в 

установленому порядку обмін виставками із закладами культури і науки 

іноземних держав, надавати експонати для проведення виставок, у тому числі за 

кордоном; має право використовувати в установленому порядку символіку 

історико-культурного заповідника, зображення його об’єктів, репродукції 

архітектурно-мистецьких, художніх та інших культурних цінностей, що 

зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також надавати право іншим 

юридичним і фізичним особам використовувати зазначені зображення 

відповідно до законодавства; може організовувати та проводити екскурсії на 

території та об’єктах історико-культурного заповідника; має право передавати в 

установленому законом порядку в користування нерухоме майно (будівлі, 

споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно за 

погодженням з органом, до сфери управління якого належить історико-

культурний заповідник; правомочна набувати в установленому законодавством 

порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, 

укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді; має право утворювати 

археологічні експедиції (у разі наявності в штаті археолога, кваліфікація якого 

підтверджується відповідним документом); забезпечувати охорону об’єктів і 

території історико-культурного заповідника. 

Крім зазначеного для розгляду питань щодо охорони об’єктів історико-

культурного заповідника, проведення науково-дослідної, науково-методичної 

роботи адміністрація заповідника може утворювати дорадчі органи у складі 

наукових працівників, провідних спеціалістів інших наукових і творчих установ 

та організацій, представників громадськості. Склад дорадчих органів 

затверджується керівником адміністрації заповідника за погодженням з органом, 

до сфери управління якого він належить 41. 

До складу адміністрації заповідника входять апарат управління, наукові, 

реставраційні, музейно-експозиційні, господарські, технічні, туристично-
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екскурсійні підрозділи та служба охорони. Очолює адміністрацію заповідника 

керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, до 

сфери управління якого належить історико-культурний заповідник, за 

погодженням з головою відповідної місцевої держадміністрації. Порядок 

проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника адміністрації 

історико-культурного заповідника визначається Законом України «Про 

культуру», зокрема ст. 21.1 встановлено, що керівником державного чи 

комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж 

роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та 

здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов’язки. При отриманні заповідником статусу 

«національний» вимоги для керівника історико-культурного заповідника дещо 

змінюються: так ним може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері 

культури не менше трьох років, володіє державною мовою, має досвід роботи на 

керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох 

років та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і 

професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки 23. 

Крім вимог до кандидата на посаду керівника заповідника законом 

встановлено ряд обмежень. Так не може бути призначена на посаду керівника 

історико-культурного заповідника особа, яка: за рішенням суду визнана 

недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення 

кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята 

в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, 

що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи 

комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування 42. 
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На керівника історико-культурного заповідника покладаються наступні 

функції: здійснення керівництва діяльністю адміністрації заповідника; 

здійснення контролю за додержанням установленого на території історико-

культурного заповідника режиму збереження і використання його об’єктів; 

затвердження положення про структурні підрозділи заповідника; визначення 

функціональних обов’язків заступників керівника адміністрації заповідника, 

керівників структурних підрозділів та працівників; призначення на посаду і 

звільнення з посади керівників структурних підрозділів адміністрації 

заповідника, прийом на роботу та звільнення з роботи інших працівників 

заповідника; видання наказів в межах повноважень, організація і контроль за їх 

виконанням; розпорядження коштами в межах затвердженого органом, до сфери 

управління якого належить історико-культурний заповідник, кошторису витрат 

на утримання адміністрації заповідника та майном, переданим адміністрації 

заповідника в оперативне управління; за погодженням з органом, до сфери 

управління якого належить історико-культурний заповідник, та Мінкультури, 

призначення на посаду і звільнення з посади заступників керівника адміністрації 

заповідника, головного зберігача фондів історико-культурного заповідника; 

визначення структури і штатного розпису адміністрації заповідника в межах 

фонду оплати праці, який затверджується органом, до сфери управління якого 

належить історико-культурний заповідник 41. 

Основне джерело фінансування історико-культурних заповідників 

визначається у Постанові Кабінету Міністрів України про їх створення. 

Наприклад у Постанові від 1 березня 2007 р. № 308 «Про Державний історико-

меморіальний заповідник «Бабин Яр» зазначається: «Установити, що витрати з 

утримання Заповідника здійснюються за  рахунок  коштів,  передбачуваних  у 

державному  бюджеті Міністерству культури і туризму на зазначені цілі» 43. 

Крім цього джерелами формування майна адміністрації заповідника є: 

майно, передане адміністрації заповідника в оперативне управління; власні 

надходження, отримані в установленому законодавством порядку; благодійні 

пожертви, гранти; інші не заборонені законодавством джерела. Також 
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адміністрації заповідника передаються в оперативне управління об’єкти, що 

входять до його складу, та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності 

адміністрації заповідника, що перебуває у державній або комунальній власності. 

Майно, передане адміністрації заповідника в оперативне управління, не підлягає 

відчуженню і не може бути предметом застави. 

Рішення про припинення діяльності адміністрації шляхом її ліквідації або 

реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відповідно до закону 

приймається згідно з рішенням органу, до сфери управління якого належить 

історико-культурний заповідник 41. 

 

  


