МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 31 січня 2014 року

м. Мала Виска

№ 317

Про затвердження Положення про порядок
встановлення меморіальних дошок та
знаків на території району
На підставі частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури та Міністерства
культури і мистецтва України від 30 листопада 2014 року №231/806 «Про затвердження
порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів», Закону України від 8 червня
2000 року № 1805-111 «Про охорону культурної спадщини», з метою упорядкування
виготовлення та обліку меморіальних дошок та знаків на території району,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок встановлення меморіальних дошок та
знаків на території району, додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та
приватизації.

Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
31 січня 2014 № 317

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення меморіальних дошок та знаків
на території району
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Меморіальні дошки та знаки є архітектурно-скульптурними творами малої форми, які
встановлюються на фасадах будівель з метою вшанування пам'яті видатних історичних подій і осіб.
Суть події або заслуги особи відображається в художньо виконаному на меморіальній дошці
лаконічному тексті-написі. У композицію меморіальної дошки може бути включене скульптурне
портретне зображення і елементи тематичного декору.
Меморіальні дошки і знаки виготовляються з довговічних матеріалів (природний камінь або
метал) за погодженим у визначеному цим Положенням порядку художньо-архітектурним проектом.
1.2. Це Положення визначає:
- критерії, що є підставами для ухвалення рішень про вшанування пам'яті видатних
подій в історії району , а також видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у
розвиток району, життя і діяльність яких тісно пов’язані з історією району , з нагоди
ювілейних дат видатних людей в історії країни, шляхом встановлення меморіальних дошок і
знаків;
- порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень щодо встановлення меморіальних
дошок;
- правила встановлення і збереження меморіальних дошок і знаків;
- порядок обліку меморіальних дошок і знаків та відповідальність за їх стан.
II. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ПРО ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ, ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ
МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК І ЗНАКІВ
2.1. При прийнятті рішення про вшанування пам’яті видатних діячів і подій, шляхом
встановлення меморіальних дошок чи пам’ятних знаків беруться до уваги:
- значущість події в історії країни, району;
- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, політичній,
військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві,
культурі і спорті;
- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи перед
районом і Україною в певній сфері;
- довготривале постійне проживання і робота в районі.
III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК І ЗНАКІВ
3.1. Питання вшанування пам'яті, шляхом встановлення меморіальних дошок і знаків розглядає
районна рада.

3.2. Право подачі клопотання належить державним організаціям, установам, закладам,
підприємствам, місцевим осередкам політичних партій, творчих спілок, громадських об'єднань і
трудових колективів.
3.3. Перелік документів, що подаються на розгляд районної ради:
- клопотання організацій;
- історична або біографічна довідка ( щодо подій та осіб , пов»язаних з життям району);
- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і значущість
події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється (щодо подій та осіб районного
значення);
- ескізні проекти меморіальної дошки (текстова або з барельєфом), погоджені з
відділом архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства
райдержадміністрації ;
- лист - згода власника (балансоутримувача) будівлі, на якій має бути розміщено
меморіальну дошку.
IV. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК І ЗНАКІВ
4.1. Меморіальні дошки встановлюються не раніше ніж через 1 рік після історичної події або
смерті особи, пам’ять про яку увічнюється.
V. ПОРЯДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК І ЗНАКІВ
5.1. Після встановлення меморіальна дошка є невід'ємним художньо-архітектурним елементом
будівлі.
5.2. Організації, на балансі яких знаходяться меморіальні дошки, забезпечують їх збереження в
належному естетичному вигляді за рахунок власних коштів.
5.3. Контроль за збереженням меморіальних дошок здійснюють відділ культури і туризму та
відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації у
встановленому законом порядку.
VI. РЕЄСТР МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК І ЗНАКІВ
6.1. Реєстр та інвентаризація меморіальних дошок і знаків складається згідно з чинним
законодавством.
Реєстр має містити:
- копію розпорядження про встановлення меморіальної дошки;
- копію затвердженого тексту напису;
- копію затвердженого ескізу (проекту);
- фото меморіальної дошки;
- відомості про автора, розміри та матеріал меморіальної дошки;
- відомості про балансоутримувача меморіальної дошки.
6.2. Меморіальні дошки потенційно є складовою частиною об’єкту культурної спадщини
(пам’ятки історії). Меморіальні дошки можуть бути визначені також окремо пам’ятками
монументального мистецтва (якщо дошка має високу художню цінність) у порядку, визначеному
чинним законодавством.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

