
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята сесія VІ скликання 
 

від  28.08.2013 р. №________ 
 
Про затвердження міської Програми пошуку 
і впорядкування поховань жертв війни та  
політичних репресій  на 2013-2015 роки 
 
        Відповідно до Закону України  «Про увічнення  Перемоги  у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років» Указу Президента України від 19.10.2012р. 
№ 604/2012 «Про заходи щодо відзначення 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у  Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років », згідно міського плану заходів про відзначення  70-ї 
річниці визволення міста Коростеня від фашистських загарбників, 70-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у  
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Коростенська міська рада: 
 
ВИРІШИЛА : 
1. Затвердити міську Програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни 

та політичних репресій на 2013-2015 роки ( далі - Програма), що додається. 
2. Відділу культури і туризму, підприємствам, установам, організаціям, 

закріпленими за пам’ятниками та пам’ятними знаками забезпечити 
реалізацію заходів Програми; 

     3.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету забезпечити фінансування 
заходів Програми  в межах місцевого бюджету; 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Дзигу О.О. 

 
Міський голова                                                                     В.В.Москаленко 
 
 
       Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
 
       Заступник міського голови                                                           О. Дзига  
 
       Начальник фінансового управління                                            Л.Щербанюк 
    
       Начальник юридичного відділу                        Т.Камінська      
 
       Начальник відділу культури і туризму                                         Л.Беркович                                                                                                                     



Додаток до  
рішення  25 сесії VІ скликання 

Коростенської міської ради 
від 28.08.2013р. № _____ 

 
 

Міська програма 
пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій           

на 2013-2015 роки 
 

Розділ  І. 
Загальна характеристика Програми 

1.         Ініціатор розроблення Програми Міська комісія у справах увічнення 
пам’яті жертв війни 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади про 
розроблення програми 

Рішення сесії міської ради 

3. Розробник Програми Управління житлово-комунального 
господарства, відділ культури і туризму 
виконавчого комітету міської ради 
 

4. Відповідальні виконавці Програми Управління житлово-комунального 
господарства, відділ культури і туризму 
виконавчого комітету міської ради 
 

5. Учасники Програми Управління та відділи виконавчого 
комітету міської ради, громадські 
організації міста 

6. Термін реалізації Програми 2013-2015 роки 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програм 
Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансованих ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
усього 

У межах фінансованих можливостей 

 
Розділ ІІ. 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Міська програма 
пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій            

на 2013-2015 роки 
         Трагічні події ХХ сторіччя, Великої Вітчизняної війни 1941-1945років назавжди 
залишили на теренах м. Коростеня велику кількість поодиноких та братських поховань. 
         На державному обліку як пам’ятки культурної спадщини в м. Коростені перебуває 28 
об’єктів, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, серед них  16 братських, 7 
одиноких могил радянських воїнів, 4 пам’ятні  знаки. В місті є одне військове кладовище. 
         Є поховання жертв війни на території міста, які перебувають в незадовільному стані 
руйнуються під впливом природних факторів, оскільки виготовлені з нетривких матеріалів. 

 
Розділ ІІІ. 

         Мета Програми         
         Відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років», Указу Президента України від 19.10.2012 № 604/2012 «Про заходи у 
зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняної війни 1941-1945 років», згідно міського плану   



заходів про відзначення 70-ї річниці визволення м. Коростеня від фашистських загарбників, 
з метою проведення робіт впорядкування місць їх поховань розроблення Програми з чітким 
визначенням перспектив і пріоритетів подальшого розвитку військово-патріотичної 
діяльності є актуальним і обґрунтованим кроком. 

 
                                           Розділ  ІV. 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки  та етапи 
виконання Програм. 

Пропозиції до Програми розроблені на період 2013-2015 років. 
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за 

рахунок коштів, виділених в установленому порядку з міського бюджету, а також інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
                                           Розділ V. 
      Завдання Програми та результативні показники 

У 2010-2012 роки виконавчим комітетом Коростенської міської ради спільно з 
громадськими організаціями, краєзнавцями та активістами було з’ясовано, що значна 
кількість пам’яток  та меморіалів (військові поховання, пам’ятники воїнам-визволителям, 
історичні будівлі, меморіали тощо), потребує проведення робіт з ремонту та реставрації, 
упорядкування їх території, визначення зон охорони і балансоутримувачів (користувачів) 

Вищезазначеними законодавчими та нормативно-правовими актами визначені 
завдання щодо організації та забезпечення  реалізації таких заходів з увічнення пам’яті 
жертв війни: 

ведення державного обліку військових поховань,їх паспортизація: 
упорядкування існуючих облікованих поховань осіб, які загинули на території України 

під час війни: 
реставрація пам’яток Великої Вітчизняної війни, ремонт і відновлення пошкоджених 

або зруйнованих пам’ятників та монументів у місцях поховань, що перебувають на 
державному обліку як пам’ятники культурної спадщини: 

розробка науково-проектної документації з визначенням меж зон охорони пам’яток 
війни: 

проведення із залученням науковців та громадських організацій історико-архівних 
досліджень польових експедиційних пошукових робіт з метою виявлення раніше невідомих 
поховань жертв війни, ексгумації, ідентифікації та перепоховання останків загиблих: 

встановлення імен загиблих осіб: 
поповнення експозицій краєзнавчих,народних та шкільних музеїв міста. 
Ураховуючи, що ці завдання поєднані єдиною метою реалізації державної політики 

щодо збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни, національної пам’яті про ці події, 
вшанування безсмертного подвигу українського народу у Великій Вітчизняній війні, 
пошуку і впорядкування поховань жертв війни та беручи до уваги необхідність планового 
характеру цієї роботи, реалізація вищезазначених  заходів на міському рівні потребує 
програмного підходу з визначенням відповідальних виконавців, термінів їх виконання, 
обсягів та джерел їх фінансування. 

 
1. Показники затрат. Ресурсне забезпечення Програми 

Етапи виконання Програми Обсяг коштів, які 
пропонується залучити до 

виконання Програми 
2013р. 2014р. 2015р. 

Термін 
виконання 

Залучення ресурсів усього, 
тис. грн. у тому числі: 

    

Міський бюджет, тис. грн.     
Кошти не бюджетних 
джерел, тис. грн. 

    

Конкретний розмір фінансових показників Програми визначається щороку відповідними 
рішеннями місцевих рад. 



 
 2. Показники продукту, ефективності та якості Програми 

Виконання програми № 
з/п 

Назва показника Одиниц
я 

виміру 

Вихідні дані 
на початок 

дії 
Програми 2013р. 2014р. 2015р. 

Усього витрат 
на виконання 

Програми, тис. 
грн.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I Показники продукції програми 
1. Кількість 

виявлених 
невідомих 
поховань 

одиниць  1 1 - У межах 
виділених 
асигнувань 

2. Паспорт ново 
виявлених 
об’єктів 

одиниць  1 1 - У межах 
виділених 
асигнувань 

II Показники ефективності Програми 
1. Наявність 

обліково-  
охоронної 
документації    для                
включення     
об’єкта   до     
Державного 
реєстру        
пам’яток України 

одиниць     Коштів не 
потребує 

2. Кількість     
проведених   
перепоховань 
загиблих 

одиниць - - - - У межах 
виділених 
асигнувань 

III Показники якості Програми 
1. Включення 

об’єктів до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам’яток України 

одиниць  1 1 - Коштів не 
потребує 

2. Реставровано 
пам’яток  жертв 
війни 

одиниць  1 1 1 У межах 
виділених 
асигнувань 

3. Відновлено 
пошкоджених або            
руйнованих 
пам’ятників та 
монументів у 
місцях    
поховання, що 
перебувають на 
державному 
обліку як пам’ятки 
культурної 
спадщини 

одиниць  1 3 2 У межах 
виділених 
асигнувань 

 
 
 



Розділ VІІ. 
Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Безпосередній контроль за ходом реалізації Програми, цільовим та ефективним 
використанням коштів здійснюють відповідальні виконавці-головні розпорядники 
бюджетних коштів. 

Організація процесу виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської 
ради. 

Відповідальні виконавці Програми щороку здійснюють обґрунтовану оцінку 
результатів її виконання та,при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності 
продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення 
показників і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.  

 
 

        Секретар міської ради                                         В.В.Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ VІ. 
Напрямки діяльності і заходи Програми 

 
Орієнтирові обсяги 
фінансування за роками 
виконання, тис. грн.. 

 Перелік заходів Програми Термін 
виконання 
заходів 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013 2014 2015 

Очікуваний 
результат від 
виконання заходу 

1)Ведення державного  обліку 
військових поховань,їх 
паспортизація 

2013- 
2015 рр. 

Відділ культу 
ри і тури        
зму 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела фінансу -
вання 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

Ведення повного 
та точного обліку, 
можливість 
повноцінно го 
використан ня  
отриманої 
інформації 

2) Встановлення пам’ятних знаків 
(обелісків) 

2013  2015 рр. Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела фінансу -
вання 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

Забезпечен ня 
охорони 
пам’ятників 

3) Розробка науково-практичної 
документації з визначення меж зон 
охорони пам’яток війни 

2013  2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела фінансу -
вання 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

Створення умов 
для захисту 
територій біля 
пам’ятників та 
меморіалів 

4)  Реставрація та ремонт пам’яток 
жертв війни, відновлення 
пошкоджених та заміна 
зруйнованих пам’ятників та 
монументів 

2013  2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела фінансу -
вання 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

Упорядкування та  
приведення до 
належного стану  
пошкоджених або 
зруйнованих 
пам’ятників та 
монументів 

5) Оновлення 17 могил 
(мікрорайон Чолівка) 

2013  2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

 

Ремонт та реконструкція 
пам’ятників та братських могил га 
міському кладовищі 

2013-2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

 

1. Збереження та 
охорона місць і об’єк 
тів культурної спад 
щини 

Ремонт кургану Слави та братської 2013-2015 рр Виконавчий Місцевий бюджет У межах У У  



могили по вул. Сосновського комітет та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

фінансов
их можли 
востей 

межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

 Реконструк ція меморіалів 
військових поховань на вул. 
І.Франка та у парку Островського  

2013-2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

 

2 Історико-архивна 
діяльність 

Розвиток військово-історико 
комплексу «Скеля» 

2013-2015 рр Виконавчий 
комітет 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

 

3 Підтримка 
дитячого та 
молодіжного пошу 
кового руху 

Організація заходів військово-
патриотичної спрямованості 
(семінари, конференції, засідання 
за круглим столом, наради) 

2013-2015 рр Відділ освіти, 
відділ у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту 

Місцевий бюджет 
та інші не 
заборонені 
законодавством  
джерела 
фінансування 

У межах 
фінансов
их можли 
востей 

У 
межах 
фінансо
вих 
можли 
востей 

У 
межах 
фінанс
ових 
можли 
востей 

Залучення 
учнівської молоді  
до активних форм 
відпочинку та 
фізичного  
загартував ня 
Залучення 
представників 
пошукового руху 
до військово-
патриотичного 
виховання, 
фізкультурно-
спортивної,  
туристично-
краєзнавчої та 
культурно-
просвітницької 
роботи серед 
учнівської та 
студентської 
молоді. 

 


