
Додаток до наказу  

Міністерства культури України  

від_28.12.2019_№__978_ 

Зміни, що вносяться до  

Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 

 

1) Назву графи «Підприємство, установа, організація, що здійснює заходи з охорони 

елемента нематеріальної культурної спадщини» викласти у такій редакції:  

«Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента нематеріальної 

культурної спадщини»; 

 

2) у пункті 1 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Косівський інститут декоративно-

прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Косівська 

регіональна організація Національної спілки художників України, управління культури, 

національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації» 

замінити словами «Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Косівський 

інститут декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії 

мистецтв, Косівська регіональна організація Національної спілки художників України»; 

 у пункті 2 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Комунальне підприємство «Кролевецьке 

художнє ткацтво», відділ культури Кролевецької районної державної адміністрації» 

замінити словами «Сумська обласна державна адміністрація, Комунальне підприємство 

«Кролевецьке художнє ткацтво», Кролевецька районна державна адміністрація»; 

 у пункті 3 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Приватне підприємство «Гончарний круг», 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному» замінити слова 

«Полтавська обласна державна адміністрація, Приватне підприємство «Гончарний круг», 

Національний музей-заповідник українського гончарства»; 

 у пункті 4 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Петриківське комунальне підприємство 

«Центр народних ремесл Петриківщини»,відділ «культури, туризму, національностей та 

релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Петриківської 

районної державної адміністрації» замінити словами «Дніпропетровська обласна 

державна адміністрація, Петриківське комунальне підприємство «Центр народних 

ремесл Петриківщини», Петриківська районна державна адміністрація»; 

 у пункті 5 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Обласний методичний центр клубної 

роботи та народної творчості» замінити словами «Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація, Обласний методичний центр клубної роботи та народної творчості»; 

 у пункті 6 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Городницька сільська рада» замінити 

словами «Київська обласна державна адміністрація, Гореницька сільська рада»; 

 у пункті 7 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Решетилівський художній професійний 

ліцей» замінити словами «Полтавська обласна державна адміністрація, Решетилівський 

художній професійний ліцей»; 

у пункті 8 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Решетилівський художній професійний 

ліцей» замінити словами «Полтавська обласна державна адміністрація, Решетилівський 

художній професійний ліцей»; 



у пункті 9 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Громадська організація «АЛЄМ»» замінити 

словами «Орган виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

громадська організація «АЛЄМ»»; 

у пункті 10 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Вінницький ОЦНТ, Вінницький осередок 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України» замінити словами 

«Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницький обласний центр народної 

творчості, Вінницький осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України»; 

у пункті 11 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «ГО «Бортники України»» замінити словами 

«Житомирська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна державна 

адміністрація, громадська організація «Бортники України»»; 

у пункті 12 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Музей писанкового розпису – філія 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 

Й. Кобринського» замінити словами «Івано-Франківська обласна державна адміністрація, 

Закарпатська обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна державна 

адміністрація, Музей писанкового розпису – філія Національного музею народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського»; 

у пункті 13 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Громадська організація «Мелітопольське 

національно-культурне караїмське товариство «Джамаат»» замінити словами «Запорізька 

обласна державна адміністрація, громадська організація «Мелітопольське національно-

культурне караїмське товариство «Джамаат»»; 

у пункті 14 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Відділ культури і туризму Дубровицької 

районної державної адміністрації, Сварицевицька сільська рада Дубровицького району 

Рівненської області» замінити словами «Рівненська обласна державна адміністрація, 

Дубровицька районна державна адміністрація, Сварицевицька сільська рада 

Дубровицького району Рівненської області»; 

у пункті 15 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Хмельницький обласний науково-

методичний центр культури і мистецтва, Хмельницький обласний осередок Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України, Самчиківська дитяча художня школа 

традиційного народного мистецтва» замінити словами «Хмельницька обласна державна 

адміністрація, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, 

Хмельницький обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, Самчиківська дитяча художня школа традиційного народного мистецтва»;   

у пункті 16 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Комунальний заклад «Обласний центр 

народної творчості» Чернігівської обласної ради, Чернігівський обласний історичний 

музей ім. В.В.Тарновського, Чернігівський обласний осередок Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України, Ріпкинський  районний  історико – краєзнавчий  

музей» замінити словами «Чернігівська обласна державна адміністрація, комунальний 

заклад «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради, Чернігівський 

обласний історичний музей ім. В. В.Тарновського, Чернігівський обласний осередок 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Ріпкинський районний 

історико – краєзнавчий музей»; 



у пункті 17 графи «Установа, організація, що вживає заходи для охорони елемента 

нематеріальної культурної спадщини» слова «Комунальний заклад «Обласний центр 

народної творчості» Чернігівської обласної ради, Чернігівський обласний історичний 

музей ім. В.В.Тарновського, Чернігівський обласний осередок Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України» замінити словами «Чернігівська обласна 

державна адміністрація, комунальний заклад «Обласний центр народної творчості» 

Чернігівської обласної ради, Чернігівський обласний історичний музей ім. 

В.В.Тарновського, Чернігівський обласний осередок Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України»; 

 

3) доповнити пунктом 18 такого змісту:  

« 
18. Гуцульська 

коляда та плєси 

Верховинського 

району 

Івано-

Франківської 

області 

  

018.нкс усні традиції 

та форми 

вираження; 

виконавське 

мистецтво; 

звичаї 

обряди, 

святкування; 

знання та 

практики, 

що 

стосуються 

природи і 

Всесвіту 

села Віпче, 

Криворівня, 

Бистрець, Ільці, 

Замагора, 

Буковець, Волова, 

Зелене, 

Кривополе,  

Верхній Ясенів, 

Дземброня, 

Красник, 

Білоберізка, 

Стебні, Устеріки, 

присілки Плай, 

Підмагора 

смт. Верховина 

Верховинського 

району Івано-

Франківської 

області 

громади сіл  Віпче, 

Криворівня, 

Бистрець, Ільці, 

Замагора, Буковець, 

Волова, Зелене, 

Кривополе,  

Верхній Ясенів, 

Дземброня, 

Красник, 

Білоберізка, Стебні, 

Устеріки, присілки 

Плай,  Підмагора 

смт. Верховина  

Верховинського 

району  Івано-

Франківської 

області 

Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація, 

Навчально-методичний 

центр культури і 

туризму Прикарпаття, 

Верховинська районна 

державна 

адміністрація, 

ініціативна група 

громад сіл  Віпче, 

Криворівня, Бистрець, 

Ільці, Замагора, 

Буковець, Волова, 

Зелене, Кривополе,  

Верхній Ясенів, 

Дземброня, Красник, 

Білоберізка, Стебні, 

Устеріки, присілку 

Плай,  Підмагора смт. 

Верховина  

Верховинського району  

Івано-Франківської 

області 

                                                                     ». 

 

 


