
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ 
 

Лист-звернення від громади до голови сільради/міськради про рекомендацію 

елемента нематеріальної культурної спадщини до Переліку 

місцевого/обласного/регіонального з пакетом документів на елемент 

нематеріальної культурної спадщини 

 

Голові сільради/міськради… 

п. Прізвище, ініціали  

громади (ініціативної рупи) 

повна адреса населеного пункту 

 

Шановний ________________________! 

(ім’я, по батькові) 

Громада (ініціативна група) __________________________________________ 

(назва населеного пункту) 

визнає елемент _____________________________________________________ 

(повна назва елемента) 

унікальним, автентичним і точно відповідає зразкам традиційної культури та 

існує і функціонує у тривалому часі в соціокультурному середовищі.  

__________________________________________________________________ 

(назва населеного пункту) 

Громада звертається з клопотанням до _________________________________ 

  (відповідний орган місцевого самоврядування) 

Про рекомендацію елемента нематеріальної культурної спадщини до Переліку 

місцевого/обласного/регіонального, у свою чергу громада бере на себе 

зобов’язання щодо збереження, передачі та популяризації цього елемента, а 

також підготовки відповідного пакету документів для просування його до 

Переліків, Національного реєстру та Міжнародних списків. 

 

Дата  

Голова громади (ініціативної групи) (підпис) Ініціали, Прізвище 

 



Лист-згода громадськості про передачу елемента для внесення його до 

Переліку місцевого/обласного/регіонального НКС з подальшим просуванням до 

Національного реєстру та Міжнародних списків 

 

ЛИСТ-ЗГОДА 

громадськості про передачу елемента для внесення його до Переліку 

місцевого/обласного/регіонального НКС з подальшим просуванням до 

Національного реєстру та Міжнародних списків 

 

Громада (ініціативна група) __________________________________________ 

(назва населеного пункту) 

дає згоду на передачу елемента _______________________________________ 

(повна назва елемента) 

 

для внесення його до Переліку місцевого/обласного/регіонального 

нематеріальної культурної спадщини з подальшим просуванням до 

Національного реєстру та Міжнародних списків. 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

батькові 

ім’я, ім’я по Повна 

адреса, 

телефон 

Дата Підпис 

     

     

 

 

 

Засвідчую 

Голова органу місцевого самоврядування  (підпис) Ініціали, Прізвище  

 

Дата         МП 
 

 



Лист-згода носіїв про передачу авторських прав на використання фото - та 

відео матеріалів елемента НКС 

 

 

ЛИСТ-ЗГОДА 

носіїв про передачу авторських прав на використання фото- та відео 

матеріалів елемента нематеріальної культурної спадщини 

Я,  , 

(Прізвище, ім’я, ім’я по батькові) 

проживаю за адресою _______________________________________________, 

(повна адреса) 

__________________________________________________________________ 

телефон/електронна адреса (за наявності) 

даю згоду на публічне використання наданих мною фото- та відео матеріалів 

елемента нематеріальної культурної спадщини 

__________________________________________________________________ 

 (повна назва елемента) 

__________________________________________________________________ що 

подається до Переліку місцевого/обласного/регіонального з подальшим 

просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків. 

 

Дата  

Підпис 

 

Засвідчую 

Голова органу місцевого самоврядування  (підпис) Ініціали, Пізвище  

 

Дата         МП 

 

 



Протокол засідання громадськості або ініціативної групи, що виступає від 

імені громади про рекомендацію елемента НКС до Переліку місцевого, 

регіонального з подальшим просуванням до Національного реєстру та 

Міжнародних списків. 

 

ПРОТОКОЛ № 

засідання громадськості або ініціативної групи 

_____________________________________________________________________ 

(назва населеного пункту) 

 

Дата           Місце проведення 

 

Голова (Прізвище, ім’я, ім’я по батькові)  

Секретар (Прізвище, ім’я, ім’я по батькові)  

Присутні (вказується кількість (список присутніх додається) 

 

Порядок денний 

 

Слухали: (кого – Прізвище, ініціали) про рекомендацію елемента НКС до 

Переліку місцевого, регіонального з подальшим просуванням до Національного 

реєстру та Міжнародних списків та затвердження супровідних документів. 

 

Виступили: 1. Прізвище, ініціали – короткий виступ про елемент НКС та 

рекомендацію його до Переліку місцевого, регіонального з подальшим 

просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків. 

2. Прізвище, ініціали – короткий виступ про автентичність елемента НКС 

та рекомендацію його до Переліку місцевого, регіонального з подальшим 

просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків. 

3. Прізвище, ініціали – короткий виступ про перспективність елемента 

НКС подальшого існування, розвитку елемента НКС та рекомендацію його до 

Переліку місцевого, регіонального з подальшим просуванням до Національного 

реєстру та Міжнародних списків та затвердити супровідні документи на елемент 

НКС. 

 

Ухвалили: 1. Рекомендувати елемент НКС «повна назва елемента» до Переліку 

місцевого, регіонального з подальшим просуванням до Національного реєстру 

та Міжнародних списків. 

Затвердити супровідних документів. 

1. Затвердити супровідні документи на елемент НКС «повна назва 

елемента». 

 

Голова      (підпис)    Ініціали, прізвище 

Секретар      (підпис)    Ініціали, прізвище 



Лист-звернення до Українського центру культурних досліджень 

 

 

Директору Українського центру  

культурних досліджень 

__________________________ 

(Прізвище , ініціали) 

 

Шановний __________________________! 

(ім’я, по батькові) 

Громада (ініціативна група, громадська  організація) _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

(назва, назва населеного пункту) 

звертається з клопотанням до Українського центру культурних досліджень 

Міністерства культури України про внесення до розгляду в Експертній комісії 

пакету документів елементу нематеріальної культурної спадщини 

_____________________________________________________________________ 

(повна назва елемента) 

який є унікальним, автентичним і точно відповідає зразкам традиційної 

культури, існує і функціонує у тривалому часі в соціокультурному середовищі 

_____________________________________________________________________ 

(локальна назва місцевості, середовища, назва населеного пункту) 

та включений до Переліку місцевого/обласного/регіонального. 

У свою чергу громада бере на себе зобов’язання щодо збереження, передачі та 

популяризації цього елемента, а також підготовки відповідного пакету 

документів для просування його до Міжнародних списків. 

 

Дата 

Голова громади (ініціативної групи)  (підпис) Ініціали, Прізвище 


	Громада (ініціативна група) __________________________________________

