
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
проекту рішення Миколаївської  обласної ради  

«Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток 

культурної спадщини, що не підлягають приватизації» 
 
 

 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

  Проект рішення Миколаївської обласної ради підготовлено на підставі 
неодноразових звернень представників релігійної громади (парафії) Святого 
Йосифа у Миколаєві Римсько-Католицької церкви з врахуванням приписів 17 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» культові будівлі і 
майно, які становлять державну власність, передаються організаціями, на 
балансі яких вони знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у 
власність релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій.  
 
 2.  Мета і завдання прийняття рішення 

 
Основною метою проекту рішення Миколаївської  обласної ради  є 

внесення змін до переліку пам’яток, які не підлягають приватизації 
(затвердженого Законом України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, 
що не підлягають приватизації»), а саме: виключення будівлі парафіяльного 
училища та притулку католицького благодійного товариства по вул. 
Декабристів 32-а в м. Миколаєві з вказаного переліку.     

  
3.  Правові аспекти  

 
Відповідно до частини другої статті 43 та частини п`ятої статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради                        
від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності 
територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними 
рішеннями обласної ради від 24 червня 2011року № 11, від 26 червня 2012 року 
№ 33). 
 

4.Фінансово-економічне обґрунтування  
 
Реалізація рішення Миколаївської обласної ради  не потребує додаткових 

фінансових, матеріальних або інших витрат.  
 

 
5.  Позиція заінтересованих органів 

  
Проект рішення Миколаївської обласної ради не потребує погодження 

заінтересованих органів. 
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6.  Регіональний аспект  
 

Проект рішення Миколаївської обласної ради  не стосується питання 
розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

 
7. Громадське обговорення  

 
          Проект  рішення  Миколаївської обласної ради в редакції «Про Звернення 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної ради України щодо 
внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, 
що не підлягають приватизації» розміщено на веб-сайті управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
http://uknr.mk.gov.ua/ua/pro_uprav/1432621510/1433938435/    20.02.2017 року. 
 

8.  Прогноз результатів 
  

 Прийняття проекту рішення  Миколаївської обласної ради  «Про 
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної ради України 
щодо внесення змін до Закону України «Про перелік пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають приватизації» дасть можливість внесення 
відповідних змін до Закону України «Про перелік пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають приватизації», а саме виключення будівлі 
парафіяльного училища та притулку католицького благодійного товариства по 
вул. Декабристів 32-а в м. Миколаєві з вказаного переліку.       
          
 
 
 
Начальник управління культури, 
національностей та релігій   
облдержадміністрації                                                                         М.Ф. Димитров 
 
 


