
           
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 19.12.2018 р. №______ 
 

 

 

 
 

 

     Для збереження пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури 

та археології, які знаходяться на території міста Коростеня, забезпечення 

туристичної привабливості  міста, на виконання ст.24 Закону України “Про  

охорону культурної спадщини”  від 08.06.2000 р. №1805-III, рішення 

Коростенської міської ради тридцять першої сесії V скликання від 

09.04.2009р. № 1 “Про охорону пам’ятників, збереження об’єктів історії, 

археології, архітектури, монументального мистецтва та розвиток туризму в 

місті Коростені”, керуючись пп.5 п.”б” ч.1 ст.31 Закону України “Про 

місцеве  самоврядування  в  Україні”, виконавчий комітет Коростенської 

міської  ради  

 

РІШАЄ: 

 

       1. Інформацію начальника відділу культури і туризму виконавчого 

комітету Берковича Л.П. “Про  стан пам’яток історії та культури, збереження 

і використання культурного надбання та затвердження переліку пам’яток 

історії, монументального мистецтва архітектури та археології, які 

знаходяться на території міста Коростеня” взяти до відома. 

      2. Затвердити перелік пам’яток історії, монументального мистецтва,  

архітектури та археології, які знаходяться на території міста Коростеня                           

(Додаток ). 

      3. Підприємствам, організаціям, установам міста, за якими закріплені 

пам’ятки історії, монументального мистецтва та архітектури постійно 

здійснювати благоустрій територій пам’яток. 

      4. Відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 

міської ради (Беркович Л.П.) здійснювати заходи щодо розроблення та 

виготовлення обліково-охоронної документації об’єктів історико-культурної 

спадщини міста Коростеня. 

Про стан об’єктів культурної спадщини, затвердження переліку 

пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури  

та археології, які знаходяться на території міста Коростеня 



     5. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради                                

від 05.07.2017 року №283 “Про стан пам’яток історії та культури, збереження 

і використання культурного надбання та затвердження переліку пам’яток 

історії, монументального мистецтва, архітектури та археології, які 

знаходяться на території міста Коростеня”  вважати таким, що втратило 

чинність. 

    6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Дзигу  О.О. 

 

 

 

 

                  Міський  голова                                                     В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 
Заступник міського голови                                                                                    

                                                                                                                                                            О.Дзига 

 

Керуючий справами виконкому 

А.Охрімчук 

                                                   

Начальник відділу культури і туризму 

Л.Беркович 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                    Начальник юридичного відділу   

                                                                                                                                                     Т.Камінська 

 


