
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ,  

що діють у сфері охорони культурної спадщини 

 

№ 

з/п 
Дата прийняття та номер  Назва  

Закони України, що діють у сфері охорони культурної спадщини 

1. від 08.06.00 № 1805-ІІІ “Про охорону культурної спадщини” 

2. від 10.12.03 № 1369-IV “Про ратифікацію Європейської конвенції про охорону 

археологічної спадщини (переглянутої)”  

3. від 18.03.04 № 1626-ІV “Про охорону археологічної спадщини”  

4. від 20.04.04 № 1692-IV “Про затвердження Загальнодержавної програми 

збереження та використання об’єктів культурної 

спадщини на 2004-2010 роки”  

5. від 16.12.04 № 2245-IV “Про внесення змін до Закону України “Про охорону 

культурної спадщини”  

6.   

7. від 07.09.05 № 2831-ІV “Про ратифікацію Європейської ландшафтної 

конвенції”  

8. від 20.09.06 № 164-V “Про ратифікацію Конвенції про охорону підводної 

культурної спадщини” 

9. від 20.09.06 № 165-V “Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної 

спадщини Європи” 

10. від 23.09.08 № 574-VI  “Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не 

підлягають приватизації” 

11. від 14.12.2010 № 2778-VІ «Про культуру» 

Законодавчі акти України, норми яких регулюють суспільні відносини у сфері охорони 

культурної спадщини 

12. від 07.12.84 № 8073-X Кодекс України про адміністративні правопорушення 

13. від 05.04.01 № 2341-III Кримінальний кодекс України 

14. від 25.10.01 № 2768-III Земельний кодекс України 

15. від 16.01.03 № 435-IV Цивільний кодекс України 

16. від 16.01.03 № 436-IV Господарський кодекс України 

 від 02.12.2010 № 2755-VI Податковий кодекс України 

17. від 18.09.91 № 1560-XII «Про інвестиційну діяльність» 

18. від 04.03.92 № 2163-XII “Про приватизацію державного майна” 

19. від 10.04.92 № 2269-ХІІ “Про оренду державного та комунального майна”  

20. від 19.06.92 № 2482-XII „Про приватизацію державного житлового фонду” 

21. від 02.10.92 № 2654XII „Про заставу” 

22. від 17.02.2011 № 3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності 

23.   

24. від 20.05.99 № 687-ХІV “Про архітектурну діяльність”  

25. від 20.04.00 № 1699-ІІІ “Про планування і забудову територій” 

26. від 05.07.2012 № 5073-VI “Про благодійну діяльність та благодійні організації” 

27. від 07.02.02 № 3059-ІІІ “Про Генеральну схему планування території України” 

28. від 03.04.03 № 661-ІV «Про державну прикордонну службу» 

29. від 05.06.03 № 898- IV „Про іпотеку” 

30. від 10.07.03 № 1102-IV “Про поховання та похоронну справу” 

31. від 06.09.05 № 2807-IV “Про благоустрій населених пунктів” 

Укази Президента України 

33. від 11.10.94 № 587 "Про національні заклади культури" 

34. від 16.07.95 № 451 “Про положення про національний заклад (установу) 

України” 

35. від 23.09.95 № 864 Про надання статусу національного Чигиринському 

державному історико-культурному заповіднику 



36. від 13.03.96 № 181 Про надання статусу національного Києво-Печерському 

державному історико-культурному заповіднику 

37. від 01.06.99 № 598 Про надання Переяслав-Хмельницькому державному 

історико-етнографічному заповіднику статусу 

національного 

38. від 23.08.99 № 1062 "Про День пам'яток історії та культури" 

39. від 11.12.00 № 328 "Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного 

енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та 

культури України" 

40. від 27.02.01 № 118 Про надання статусу національного Державному 

історико-культурному заповіднику "Качанівка" 

41. від 29.04.05 № 732 „Про невідкладні заходи щодо розвитку Національного 

заповідника "Хортиця" 

42. від 21.11.05 № 1643 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання 

вимог законодавства та заходи щодо підвищення 

ефективності державної політики у сфері регулювання 

земельних відносин, використання та охорони земель" 

43. від 26.01.06 № 74 Про надання статусу національного державному 

історико-культурному заповіднику "Батьківщина Тараса 

Шевченка" 

44. від 17.05.06 № 400 Про надання Державному історико-меморіальному 

заповіднику "Биківнянські могили" статусу 

національного 

45. від 03.05.07 № 371 "Питання історико-архітектурної пам'ятки - музею 

"Київська фортеця" 

46. від 25.06.07 № 553 "Про невідкладні заходи щодо розвитку Державного 

музею народної архітектури та побуту України" 

47. від 01.11.07 № 1042 Питання охорони пам'яток сакральної культури в 

Україні 

48. від 16.11.07 № 1102 Про надання статусу національного державному 

історико-культурному заповіднику "Гетьманська 

столиця" 

49. від 21.11.07 № 1131 Про деякі питання розвитку Національного історико-

культурного заповідника "Гетьманська столиця" та 

селища Батурин 

50. від 28.11.07 № 1156 "Про додаткові заходи з підготовки і випуску 

багатотомного енциклопедичного видання "Звід 

пам'яток історії та культури України" 

51. від 25.02.08 № 157 "Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва" 

52. від 21.07.08 № 644 "Про надання державній установі "Музей народної 

архітектури та побуту України Національної академії 

наук України" статусу національної" 

53. від 10.09.08 № 815 Про надання Державному історико-археологічному 

заповіднику «Кам’яна Могила» статусу національного 

54. від 10.09.08 № 816 Про надання державному історико-меморіальному 

заповіднику «Поле Берестецької битви» статусу 

національного 

 

Укази Президії Верховної Ради 

 

55. від 04.10.88 № 6673-XI „Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини” 

 

Постанова Ради Міністрів Української РСР 

 

56. від 24.08.63 № 970 “Про впорядкування справи обліку та охорони 

пам’ятників архітектури на території Української РСР” 



Постанови Кабінету Міністрів України 

57. від 5.07.97 № 534  “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими 

на державній та комунальній формі власності” 

58. від 21.09.98 № 1482  “Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності” 

59. від 20.12.99 № 2328  “Про порядок надання архітектурно-планувального 

завдання та технічних умов щодо інженерного 

забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру 

плати за їх видачу” 

60. від 26.07.01 № 878 “Про затвердження списку історичних населених місць 

України” 

61. від 09.08.01 № 1005 “Про використання культових споруд – визначних 

пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у 

постійне користування релігійним організаціям” 

62. від 27.12.01 № 1760  “Про затвердження Порядку визначення категорій 

пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до 

Державного реєстру нерухомих пам'яток України” 

63. від 28.12.01 № 1768  “Про затвердження Порядку укладення охоронних 

договорів на пам’ятки культурної спадщини” 

64. від 14.02.02 № 137  “Про умови передачі культових будівель - визначних 

пам’яток архітектури релігійним організаціям” 

65. від 13.03.02 № 316  “Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

проведення археологічних розвідок, розкопок, інших 

земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній 

археологічній території, в зонах охорони, в історичних 

ареалах населених місць, а також досліджень решток 

життєдіяльності людини, що містяться під земною 

поверхнею, під водою на території України”; 

66. від 13.03.02 № 318  “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів 

використання історичних ареалів населених місць, 

обмеження господарської діяльності на території 

історичних ареалів населених місць” 

67. від 09.09.02 № 1330  “Про затвердження Комплексної програми 

паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-

2010 роки” 

68. від 26.09.02 № 1447  “Про затвердження Методики грошової оцінки 

пам’яток” 

69. від 17.07.03 № 1108 “Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з 

питань охорони культурної спадщини”  

70. від 24.07.03 № 1149 "Про затвердження Типового положення про державний 

історико-культурний заповідник"  

71. від 29.10.03 № 1699  “Про затвердження Типового договору про безоплатне 

користування релігійною організацією культовими 

будівлями та іншим майном, що є державною 

власністю” 

72. від 07.12.05 № 1166 “Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, 

інвентаризації та реставрації її пам’яток” 

73. від 15.03.06 № 336 “Про Державну службу з питань національної 

культурної спадщини” 

74. від 12.04.06 № 505 “Про затвердження Порядку використання у 2006 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

для збереження історичної забудови міст, об’єктів 

історико-культурної спадщини, впорядкування 

історичних населених місць та соціального розвитку”  

75. від 21.04.06 № 553 “Про затвердження Порядку використання у 2006 році 



субвенції, передбаченої у державному бюджеті для 

створення культурно-мистецького та музейного 

комплексу “Мистецький арсенал” та виконання робіт з 

проведення археологічних досліджень, консервації і 

тимчасової музеєфікації залишків фундаменту 

Десятинної церкви”  

76. від 03.07.06 № 909  “Про затвердження Порядку визнання населеного місця 

історичним” 

77. від 31.01.07 № 102  

 

„Про затвердження Порядку надання та використання у 

2007 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам для збереження історичної забудови міст, 

об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування 

історичних населених місць” 

78. від 01.03.07 № 308  

 

Про Державний історико-меморіальний заповідник 

"Бабин Яр" 

 

79. від 01.03.07 № 332  

 

„Про затвердження Порядку використання у 2007 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення рекреаційних зон, меморіальних і 

музейних комплексів, а також розвитку історико-

культурних пам'яток і заповідників” 

80. від 06.06.07 № 808  

 

Про Державний історико-археологічний заповідник 

"Кам'яна Могила" 

81. від 21.11.07 № 1338 „Про внесення змін до Переліку об'єктів права 

державної власності, які можуть надаватися в концесію” 

82. від 26.03.08 № 237 Про затвердження порядку використання у 2008 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення рекреаційних зон, меморіальних і 

музейних комплексів, а також історико-культурних 

пам’яток і заповідників» 

83. від 23.04.08 № 419 «Про затвердження складу наглядових рад національних 

історико-культурних заповідників» 

84. від 23.04.08 № 410 «Про затвердження порядку використання у 2008 році 

субвенції з державного бюджету обласному бюджету 

Полтавської області на проведення комплексу робіт із 

створення пам’ятників Івану Мазепу та Карлу ХІІ, 

ремонту та реставрації історико-культурного 

заповідника «Поле Полтавської битви» 

85. від 21.01.09 № 21 „Про затвердження критерію, за яким оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) щодо 

об’єктів культурної спадщини” 

86. від 01.07.09 № 724 «Деякі питання надання адміністративних послуг, 

видачі документів дозвільного характеру» 

87. від 19.08.09 № 987 „Деякі питання видачі документів дозвільного 

характеру” 

88. від 03.09.09 № 928 „Про занесення об'єктів культурної спадщини 

національного значення до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України” 

89. від 25.11.09 № 1415 „Про затвердження типових положень про управління 

культури і туризму обласної, Севастопольської міської, 

Головне управління культури, Головне управління 

охорони культурної спадщини, управління туризму і 

курортів Київської міської, відділ культури і туризму 

районної, районної у м. Севастополі, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини районної у м. 

Києві державної адміністрації” 



90. від 02.12.09 № 1285 Про затвердження складу наглядових рад 

Національного історико-археологічного заповідника 

„Кам’яна Могила” та Національного історико-

меморіального заповідника „Поле берестецької битви” 

91. від 25.08.10 № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо 

провадження господарської діяльності або видів 

господарської діяльності, які не можуть провадитися на 

підставі подання декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства» 

 від 10.10.2012 № 929  

 

«Про внесення об'єктів культурної спадщини 

національного значення до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

 

92. від 17.09.08 № 1237-р Про схвалення Концепції Державної цільової 

національно-культурної програми розвитку 

Українського козацтва на 2009-2011 роки 

93. від 17.12.08 № 1563-р Про затвердження Плану заходів із збереження 

історико-культурної спадщини та розвитку туристичної 

інфраструктури м. Глухова Сумської області 

94. від 18.11.09 № 1375-р Про передачу нерухомого майна у м. Чигирині в 

державну власність 

95. від 23.12.09 № 1600-р Про затвердження плану заходів із забезпечення 

повноцінного функціонування і розвитку Національного 

музею народної архітектури і побуту України 

Накази 

96. від 27.01.04 № 30/10 Спільний наказ Міністерства культури і мистецтв та 

Державного комітету України з будівництва та 

архітектури “Про затвердження Порядку встановлення 

та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на 

нерухомих пам’ятках” 

97. від 13.05.04 № 295/104 Спільний наказ Міністерства культури і мистецтв 

України та Державного комітету України з будівництва 

та архітектури “Про затвердження форм облікової 

картки та паспорта об'єкта культурної спадщини”  

98. від 03.06.04 № 11 Наказ Державної служби охорони культурної спадщини 

“Методичні рекомендації щодо заповнення облікової 

картки об’єкта культурної спадщини та паспорта об'єкта 

культурної спадщини”  

99. від 07.12.04 № 235 Наказ Державного комітету України з будівництва та 

архітектури “Про затвердження Положення про 

експертну комісію з занесення об’єктів культурної 

спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України” 

100. 

 

від 24.05.05 № 329 Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про 

затвердження Тимчасових форм дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт 

на території пам’ятки, охоронюваній археологічній 

території, в зонах охорони, історичних ареалах 

населених місць, а також досліджень решток 

життєдіяльності людини, що містяться під земною 

поверхнею, під водою”  

101. від 15.09.05 № 15 Наказ Державної служби охорони культурної спадщини 

“Про схвалення методичних рекомендацій щодо 

визначення предмету охорони об’єкта культурної 

спадщини” 

102. від 05.12.05 № 900 Наказ Міністерства культури і туризму України “Про 



затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію 

об’єкта культурної спадщини як пам'ятки”  

103. від 04.08.06 № 636 Наказ Міністерства культури і туризму України “Про 

затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері охорони 

культурної спадщини”  

104. від 07.09.06 № 747/0/16-06 Наказ Міністерства культури і туризму України «Про 

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України» 

105. від 20.08.07 №  48 Наказ Міністерства культури і туризму України "Про 

затвердження форми звітності (адміністративні дані) N 

1-ПКС (річна) "Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти 

культурної спадщини" та Інструкції щодо її заповнення" 

106. від 05.11.07 № 69/299 Спільний наказ Міністерства культури і туризму 

України та Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України „Про затвердження Порядку 

відтворення визначних об’єктів архітектурно-

містобудівної спадщини” 

107.  

 від 02.06.2011  № 64 

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про затвердження Порядку розроблення  

історико-архітектурного опорного плану                         

населеного пункту» 

 

  ДБН Б.2.2.-3:2012  "Склад  та  зміст  історико-

архітектурного опорного плану населеного пункту".  

 

108. від 11.06.08 № 249 Наказ Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України «Про затвердження державних 

будівельних норм» (ДБН Б.2.-2-2008 «Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження 

науково-проектної документації щодо визначення меж 

та режимів використання зон охорони пам’яток 

архітектури та містобудування») 

109. від 23.06.08 № 262 Наказ Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України «Про затвердження державних 

будівельних норм» (ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження і затвердження 

науково-проектної документації для реставрації об'єктів 

нерухомої культурної спадщини») 

110. від 11.03.2013  № 158 Наказ Міністерства культури України «Про 

затвердження Порядку обліку об'єктів культурної 

спадщини» 

 

 


