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Мета Програми

Створення більш ефективних і сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини,

забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті,

удосконалення ведення обліку, здійснення їх державної реєстрації.

Основні завдання програми

•забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини

•проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини; створення

електронної бази паспортів;

•розроблення наукової проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт з

метою виведення із аварійного стану пам’яток архітектури національного, місцевого значення, особливо

пам’яток дерев’яної сакральної архітектури; проведення експертної оцінки виготовленої проектно-кошторисної

документації (з консервації, реставрації, ремонту),

•реабілітація, облаштування та встановлення протипожежної і охоронної сигналізації, блискавкозахисту на

пам’ятках архітектури національного та місцевого значення, пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури, інших

об’єктах культурної спадщини;

• створення на території області розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, ремонтно-

реставраційни організацій для збереження пам’яток культурної спадщини;

•сприяння залученню інвестицій для збереження, ремонту, реставрації, реабілітації, музеєфікації і використання

пам’яток;

•забезпечення укладання охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та

власниками (уповноваженими ними органами) і користувачами пам’яток;

•сприяння відродженню традиційних промислів Закарпаття в галузі художньої кераміки, художньої обробки

дерева, художньої обробки металу та інших видів народних промислів; надавати фінансову підтримку у

розвитку їх матеріально-технічної бази;

•сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;

•розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини;

•удосконалення законодавчого забезпечення охорони та збереження об’єктів культурної спадщини;

•систематичний контроль та нагляд за технічним і художньо-естетичним станом пам’яток.



Основні заходи програми

1. Підсвітка Невицького замку-фортеці, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення 

експертизи (с. Невицьке Ужгородського району)

2. Ремонт (реставраційний) дзвіниці Миколаївської церкви (с. Сокирниця Хустського району)

3. Придбання   меморіальної дошки О.Ольжичу

4. Капітальний ремонт Меморіального комплексу «Красне поле » (поблизу       м.Хуст) 

5. Ремонт (реставраційний) Церкви та дзвіниці Св. Параскеви (с.Олександрівка Хустського району)

6. Ремонт (реставраційний) Церкви Св. Духа (с. Колочава - Горб Міжгірського району)

7. Придбання календарів «Барокові мотиви в архітектурі дерев’яних церков Закарпаття » на 2019 рік

8. Ремонт (реставраційний) Церкви Св. Духа (с. Гукливий Воловецького району)

9. Заміна вікон, ремонт (реставраційний), виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення 

експертизи будівлі Закарпатської обласної філармонії (колишня Синагога) (м.Ужгород) 


