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КАБІНЕТ М І Н І С Т Р І В УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
від 14 березня 1992 p. N 

Київ 
131 

Про додаткові заходи щодо забезпечення 
видання томів Зводу пам'яток історії 

та культури України 

З метою активізації роботи по підготовці і випуску на 
високому науковому й поліграфічному рівні багатотомного Зводу 
пам'яток історії та культури України Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є : 

1. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і 
Севастопольському міськвиконкомам завершити роботу по виявленню і 
документуванню пам'яток історії та культури, підготовці текстових 
та ілюстративних матеріалів для томів видання і забезпечити їх 
подання Головній редколегії Зводу пам'яток історії та культури 
відповідно до затвердженого нею плану-графіка. 

Міністерству культури, Міністерству інвестицій і будівництва, 
Академії наук України з участю Українського товариства охорони 
пам'яток історії та культури надати Раді Міністрів Кримської АРСР, 
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам 
допомогу у проведенні цієї роботи. 

Фінансування й матеріально-технічне забезпечення підготовки й 
випуску томів Зводу з урахуванням середньогалузевого рівня 
рентабельності та покриття витрат видавництва "Українська 
Енциклопедія" імені М. П. Бажана здійснюються за рахунок місцевих 
бюджетів і матеріальних ресурсів. 

2. Державному комітетові України по пресі створити при 
видавництві "Українська Енциклопедія" імені М.П.Бажана 
спеціалізовану наукову Головну редакцію Зводу пам'яток історії та 
культури у кількості 70 чоловік з укомплектуванням штату в міру 
нарощування обсягу роботи. 

Прирівняти посадовий оклад головного редактора Головної 
редакції Зводу до посадового окладу головного редактора 
видавництва. Посадові оклади іншим редакційно-видавничим 
працівникам Головної редакції встановити відповідно до посадових 
окладів аналогічних категорій працівників видавництва першої 
групи. 

3. Укрсоцбанку відкрити для Головної редакції Зводу пам'яток 
історії та культури окремий рахунок для ведення банківських 
операцій, пов'язаних з її діяльністю. 

4. Міністерству економіки України виділити Державному 
Комітетові України по пресі цільовим призначенням для видавництва 
"Українська Енциклопедія" імені М. П. Бажана ліміти на меблі у 
сумі 50 тис. карбованців. 
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5. Взяти до відома, що Академія наук України з метою 
створення банку даних про пам'ятки історії та культури виділить у 
1992 році Інститутові історії України кошти на придбання 
персональних електронно-обчислювальних машин та обладнання для 
автоматизованих робочих місць. 

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН 

Міністр 
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА 

Інд.28 
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