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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки №296

Про затвердження Положення 
про порядок встановлення 
меморіальних дошок

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою впорядкування та регламентації діяльності 
зі встановлення меморіальних дощок на об’єктах спільної власності Валківської 
міської територіальної громади та розглянувши пояснювальну записку 
начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Олександра Холодного, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
регламенту та депутатської етики, Валківська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок встановлення меморіальних дошок 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізичної культури і спорту, регламенту та депутатської етики

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VIII сесія Валківської 
міської ради VIII скликання 
від 21 травня 2021 року № 296

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок встановлення меморіальних дощок

Встановлення меморіальних дощок є однією з форм увіковічення пам’яті 
видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, що відбувалися на 
Валківщині.

Меморіальні дошки є пам’ятними знаками, встановлюваними на фасадах, в 
інтер’єрах будівель, споруд і на закритих територіях, пов’язаних із історичними 
подіями, життям і діяльністю видатних громадян.

Це Положення визначає:
- критерії, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення 

визначних подій, а також увічнення пам'яті осіб, досягнення і внесок яких у 
сфері їх діяльності принесли довготривалу користь Валківщині або країні;

- порядок розгляду та вирішення питань про установку меморіальних 
дошок;

- правила установки меморіальних дошок;
- порядок обліку меморіальних дошок і відповідальність за їх стан та 

збереження.

І. КРИТЕРІЇ, ЩО Є ПІДСТАВАМИ ДЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК

1.1. Значущість події в історії Валківщини, регіону, України.
1.2. Наявність визнаних досягнень у державній, суспільній, політичній, 

військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, 
мистецтві, культурі та спорті, особливого внеску особи в певну сферу 
діяльності, на довготривалу користь Валківській міській територіальній 
громаді, регіону, Україні.

II. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І РЕАЛІЗАЦІЇ КЛОПОТАНЬ

2.1. Питання вшанування визначних подій і увічнення пам’яті видатних 
осіб розробляє комісія відділу культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області 
(надалі- Комісія) на яку покладаються обов’язки з акумулювання на 
систематизації клопотань, історичних довідок, іншої інформації та документів, 
а також-попередній висновок з відповідності поданих відомостей цьому 
Положенню та критеріям.
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2.2. Клопотання про встановлення дошок надходять від підприємств і 
організацій всіх форм власності та підпорядкування, громадських організацій, 
юридичних і фізичних осіб, на ім’я начальника відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини, який направляє їх на розгляд Комісії.

2.3. Перелік документів, що подаються в Комісію:
- клопотання;
- історична або історико-біографічна довідка;
-копії архівних документів, які підтверджують достовірність події або 

заслуги особи, пам’ять якої увічнюється;
- пропозиція стосовно тексту напису на меморіальній дошці та чорнового 

ескізу;
- письмове зобов’язання органІзації-ініціатора про фінансування робіт з 

проектування, виготовлення, установлення і забезпечення урочистого відкриття 
меморіальної дошки;

- лист-погодження сектору архітектури та містобудування Валківської 
міської ради;

- лист-погодження відділу культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Валківської міської ради -  в разі віднесення будівлі, де має бути 
розміщено меморіальну дошку, до категорії пам'яток історії;

2.4. В результаті розгляду клопотань Комісія рекомендує одне з таких 
рішень:

- підтримати клопотання і рекомендувати прийняття рішення про 
установку меморіальної дошки;

- відхилити клопотання, направити організації, особі, що звернулася, 
мотивовану відмову;

- рекомендувати ініціаторам увіковічити пам’ять події або діяча в інших 
формах, у тому числі установленням скульптурного портрета, бюста, 
тематичної композиції в інтер’єрі або на закритій території й інформувати 
Комісію про ухвалене рішення.

2.5. Після розгляду клопотання голова Комісії вносить пропозиції 
міському голові, який вносить їх в порядок денний сесії.

2.6. Після прийняття відповідного рішення сесією міської ради, ініціатор 
зобов’язаний виконати всі вимоги, передбачені цим розпорядчим актом, а саме:

- узгодити текст напису на меморіальній дошці;
- узгодити ескіз (проект) меморіальної дошки;
- визначити та узгодити безпосереднє місце установки меморіальної 

дошки;
- здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, на якій 

має бути відкрито меморіальну дошку (за потребою);
- узгодити процедуру урочистого відкриття меморіальної дошки;
- здійснити заходи з передачі меморіальної дошки на баланс 

балансоутримувача будівлі.
2.7. Комісія, за поданням, розглядає та надає рекомендації щодо 

можливості переміщення чи демонтажу меморіальних дощок.



Ш. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК

3.1. Меморіальні дошки встановлюються, як правило, не раніше ніж через 
один рік після смерті особи, пам'ять якої увічнюється.

3.2. На згадку про видатну особу в межах міста, села, селища, може бути 
встановлено, як правило, тільки одну меморіальну дошку.

3.3. Установка меморіальних дощок здійснюється, як правило, за рахунок 
власних або залучених коштів ініціатора увічнення.

3.4. У виняткових випадках, на підставі рекомендацій Комісії, меморіальні 
дошки можуть встановлюватися за рахунок коштів міського бюджету, в рамках 
відповідних цільових програм.

3.5. Написи на меморіальних дошках подаються в простій, стислій формі 
без скорочень.

IV. ПОРЯДОК ОБЛІКУ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК І 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ СТАН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

4.1. Всі меморіальні дошки, встановлені на об’єктах спільної власності, в 
тому числі-встановлені на внутрішніх територіях підприємств, установ, 
організацій, підлягають обов’язковому обліку.

4.2. Облік здійснює відділ культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Валківської міської ради.

Облікова інформація має містити:
- копію рішення 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.
4.3. Інформацію про меморіальні дошки має бути також відображено у 

паспортах будівлі-пам'ятки історії або містобудування і архітектури, на яких 
розташовані відповідні меморіальні дошки.

4.4. Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан 
меморіальних дошок покладається на балансоутримувачів відповідних об’єктів.

4.5. Реставрація або відновлення меморіальної дошки здійснюється 
балансоутримувачем за погодж енні з Комісією.

Людмила ІВАНСЬКА


