Звіт
про роботу Обласного комунального закладу
«Харківський науково-методичний центр охорони культурної
спадщини» за 2015 рік
За підзвітний період співробітниками Обласного комунального закладу
«Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» (далі
«Заклад») виконувалася робота за планом «Закладу» на 2015 рік, який погоджено
директором Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації, та інші позапланові заходи.
Внаслідок здійснення вищезазначеної роботи результат діяльності
«Закладу» має такі показники (подано за тематичною структурою):
І. Науково-дослідна робота
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
протягом 2015 р. проінвентаризовано (візуально обстежено, зафотофіксовано,
частково обміряно) 156 пам’яток історії і монументального мистецтва (серед
них 78 пам’яток історії Київського району м. Харків) м. Харкова і 11 об’єктів
культурної спадщини м. Харкова і Харківської області. Перелік
інвентаризованих об’єктів історії додається. Додаток № 1.
Проведено натурне обстеження 207 пам’яток археології, які розташовані на
території Люботинської міської ради Харківської області.
Опубліковано 9 наукових статей співробітників «Закладу»:
1. Мархайчук Н.В. Музей українського мистецтва в Харкові (1922-33) і
становлення «українського мистецтвознавства» як академічної науки / Зб.
«Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». — Одеса: ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. — С. 41-45.
2. Євтушенко Н., Мархайчук Н.В. Леонард Гіршман і Харків // Культурна
спадщина Слобожанщини. — Х.: Курсор, 2014. — Ч. 28. — С. 202-206.
3. Куделко С.М. Его знали, уважали, с ним считались. / Олександр
Омелянович Кучер. Спогади, документи, матеріали. — Х.: ХНУ імені В.Н.
Каразіна, 2015. — С. 65-68.
4. Куделко С.М. Ієремія Якович Айзеншток. — Харківський університет.
2015. — 10 берез. — С. 3.
5. Куделко С.М. Тимофій Федорович Осиповський. — Харківський
університет. 2015. — 24 лют. — С. 3.
6. Куделко С.М. Колос Борис // ЕСУ. — Т. 14. — К., 2014. — С. 112.
7. Гончаренко О. П., Куделко С. М., Павлова О. Г. Теоретикометодологічні засади краєзнавства // Основи краєзнавства : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В. Н.
Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України; за заг. ред. О. П. Реєнта. — Х., 2015.
— С. 16-44.
8. Мархайчук Н.В., Марьонкіна В.Г. Постать в світлі культурно-політичної
історії регіону (пам’ятники Т.Г. Шевченку на Харківщині) / Матеріали міжнар.
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наук.-практ. конф. «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні
та світі». — Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем
суспільства», 2015. — С. 76-80.
9. Марьонкіна В., Куделко С. Деякі нотатки щодо створення реєстру
зниклих пам’яток історії та культури України (з досвіду пам’яткоохоронців) /
Харківський архівіст: Науково-інформаційний вісник. — Х.: ДАХО, 2015. — С.
38-44.
Протягом 2015 року співробітниками «Закладу» написано 16 наукових
статей:
1. «Монументалістика братських могил радянських воїнів Харківщини»
(Пересьолкова Я.Г.),
2. «На вшанування видатного земляка: бюст В.Н. Каразіна у с. Кручик
Богодухівського району Харківської області» (Марьонкіна В.Г.),
3. «Історико-концептуальна основа для проекту нової концепції
монументалістики на увічнення героїв АТО» (Троян А.Т.),
4. «Академік Тронько П.Т. і Харківщина» (Куделко С.М.),
5. «Надгробки ХІХ — поч. ХХ ст. Преображенського кладовища у
м. Чугуєві» (стилістичний аспект)» (Мархайчук Н.В.),
6. «Сила традицій. Кащенко Миколай Феофанович» (Куделко С.М.),
7. «Харківщина в роки окупації» (Куделко С.М.),
8. «Монументальний живопис Харкова в світлі законодавства про
декомунізацію (на прикладі розписів Є. Лансере в колишньому будинку
залізничників)» (Мархайчук Н.В.),
9. «Невідомі сторінки харківського мистецтвознавчого осередку. Михайло
Іванович Зубар» (Мархайчук Н.В.),
10. «Мистецьке середовище Харкова межі 1980-х – 90-х. Художня освіта»
(Мархайчук Н.В.),
11. «Невідомі сторінки художнього життя Харкова. Валерій Бондар»
(Мархайчук Н.В.),
12. «Родинне поховання Багаліїв у м. Харкові як комплексна пам’ятка
історії та монументального мистецтва» (Марьонкіна В.Г., Мархайчук Н.В.).
13. «Археологічні пам’ятки басейну р. Вовча: сучасний стан та
перспективи дослідження» ( Білько І.В.).
14. «GPS- технології в охороні археологічної спадщини: результати
практичного застосування в Харківській області протягом 2007-2014 рр.»
(Кулик Г.М., Білько І.В.).
15. «Матеріали зрубного часу поблизу с. Микільське Близнюківського
району Харківської області» (Бабич О.В.).
16. «І Белгородское (Северское) городище: курьёзы, мифы и реальность»
(Свистун Г.Є.).
Протягом підзвітного періоду продовжувалася робота з написання статей
до Харківського тому «Зводу пам’яток історії та культури України».
Співробітниками «Закладу» написано 117 статей, присвячених пам’яткам таких
видів: 56 історичних, 54 археологічних, 5 мистецтвознавчих, 2 про комплексні
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пам’ятки (з історії, мистецтва та архітектури). Перелік статей додається. Додаток
№ 2.
Проведено доопрацювання 26 статей до Харківського тому «Зводу
пам’яток історії та культури України».
Здійснено наукове редагування 60 статей з історичної та мистецької
тематики та оновлено опис пам’ятників у 50 статтях про братські могили
Куп’янського, Нововодолазького та Вовчанського районів Харківської області,
зроблено мистецький опис вітражів Будинку вчених, Будинку художників,
вітражного іконостасу церкви Усікновення глави Іоанна Хрестителя.
Проведено літературне редагування 105 статей.
ІІ. Науково-методична робота
Після повідомлень ЗМІ перевірено факти руйнування пам’яток культурної
спадщини в м. Харків та Харківської області. За даними фактами порушення
пам’яткоохоронного законодавство підготовлені матеріали для направлення в
правоохоронні органи та Міністерство культури України.
Взято участь в підготовці матеріалів за позовами гр. Дейнеко В.П. та
гр. Коптєвої О.О. до Департаменту культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації та взято участь у відповідних судових засіданнях.
Розроблено проект заперечення до скарги Дейнеки Віктора Павловича на
постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 7 квітня
2015 року.
За дорученням посадових осіб Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації надано пропозиції стосовно
проведення реформ в галузі «Культура та мистецтво» та перелік проблемних
питань, які необхідно вирішувати на державному рівні.
Надано пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку культури і
туризму в Харківській області на 2014 – 2018 роки.
Також, з метою оперативного отримання інформації щодо пам’яток
археологічної спадщини порушено клопотання про доповнення пункту 2.2
Розділу 2 угоди про співпрацю та організацію взаємовідносин між Управлінням
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та ДП ОАСУ
«Слобідська археологічна служба». Внесено корективи до проекту Додаткової
угоди між Департаментом культури і туризму Харківської облдержадміністрації
і ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба».
Вивчено питання щодо комплексної програми пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій і порядку організації робіт з
пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, які були
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р.
№ 1867 «Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій».
Підготовлено перелік протиріч в законодавчих нормах, що виникли у
зв’язку з прийняттям Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки», що практично унеможливлює
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виконання норм Закону України «Про охорону культурної спадщини» відносно
деяких пам’яток.
Крім того, підготовлено проект листа на Міністерство культури України з
проханням роз’яснити питання щодо дій на практиці стосовно об’єктів, які на
сьогоднішній день потрапляють під дію Закону України № 317-VIII та дію
Закону України № 1805- ІІІ.
Також підготовлено проект листа Міністру юстиції України Петренку П.Д. з
проханням про роз’яснення законодавства про декомунізацію.
Підготовлено довідку про стан та проблеми проведення роботи місцевими
органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Харківської області щодо виконання Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р.
№ 317-VIII.
07 жовтня поточного року заступником директора Коваленком О.Д. взято
участь в слуханнях на тему: «Закони про декомунізацію та проблема збереження
мистецьких творів часів тоталітаризму» Комітету з питань культури та
духовності Верховної Ради України.
З метою виконання вимог законодавства про декомунізацію підготовлено
проекти листів до балансоутримувачів пам’ятників В.І. Леніну для отримання
доступу до пам’яток.
Розроблено проект листа на адресу голів районних державних адміністрацій
щодо виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. № 317-VIII.
Також розроблено проект листа на Харківську міську раду з проханням
визначити уповноважених органів Харківської міської ради для підписання
охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.
Порушено клопотання перед Департаментом культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації про направлення до Міністерства
культури України листів:
 з метою роз’яснення питання: яке саме розпорядження повинен видавати
орган охорони культурної спадщини для зобов’язання власника або
уповноваженого ним органу, особи привести пам’ятку до належного стану у разі,
коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, та
який порядок його видачі;
 з клопотанням щодо визначення переліку необхідних документів, які
повинен подати суб’єкт господарювання до органу охорони культурної
спадщини для отримання документу дозвільного характеру;
 про повторне направлення до Міністерства культури України листа щодо
затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів
використання історичних ареалів м. Харкова та м. Чугуєва;
 щодо процедури погодження історико-архітектурного опорного плану.
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Підготовлено проект листа Першому заступнику директора Департаменту з
підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації Ткачову Д.С. щодо надання переліку адміністративних послуг.
Порушено клопотання перед Департаментом культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації про направлення листа до відділу
Держземагенства у Близнюківському районі Харківської області з метою
визначення власників та користувачів земельних ділянок, на яких розміщенні
об’єкти археологічної спадщини.
Запропоновано директору Департаменту культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації розглянути питання щодо скасування наказу
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
від 02 липня 2013 року № 249 «Про організацію погодження документації із
землеустрою». Розроблено проект наказу у новій редакції «Про організацію
погодження документації із землеустрою».
На виконання рішення Консультативної ради з питань охорони культурної
спадщини при Департаменті культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації від 12.10.2015 року щодо включення до вихідних даних при
підготовці містобудівних умов та обмежень по будинку за адресою м. Харків,
вул. Сумська, 28 запису про встановлення меморіальної дошки, присвяченої
видатному композитору С.Е. Борткевичу, підготовлено проекти листів до
Харківського міської ради та Департаменту містобудування та архітектури
Харківської облдержадміністрації.
Підготовлено проект листа на Головне управління держгеокадастру про
надання інформації стосовно розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок на території м. Ізюм та інших землях історикокультурного призначення Харківської області.
Підготовлено проект службового листа від заступника голови Харківської
обласної державної адміністрації Черняка М.Е. до заступника голови Харківської
обласної державної адміністрації Шахненка Е.Д. стосовно залучення фахівців
органу охорони культурної спадщини до процесу розроблення науковопроектної документації у вигляді історико-архітектурних опорних планів.
Проведено зустрічі з заступником Голови Головної редакційної колегії
Зводу пам’яток, керівником Центру досліджень історико-культурної спадщини
України Інституту історії України НАН України Котом С.І., куратором
Харківської області у Головній редколегії Зводу пам’яток, кандидатом
історичних наук Денисенко Г.Г. та адміністрацією Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво» (директором Киридон А.М., заступником
директора з наукової та організаційної роботи, кандидатом економічних наук
Воробйовим В.І.) щодо вдосконалення організації роботи над томами зводу
пам’яток. Досягнута домовленість стосовно рецензування збірки «Харківщина:
м. Куп’янськ і Куп’янський район в літописі краю» в Центрі досліджень
історико-культурної спадщини України Інституту історії України Національної
академії наук України.
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Згідно наказу Департаменту культури і туризму Харківської
облдержадміністрації від 15.12.2014 № 331 „Про подання річних звітів”
проведено опрацювання та узагальнення статистичних звітів за формою 1 – ПКС.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
протягом підзвітного періоду укладено 32 охоронних договори на об’єкти
культурної спадщини, з них:
на пам’ятки історії та монументального мистецтва — 30,
на пам’ятки археології — 2.
Перелік охоронних договорів додається. Додаток № 3.
Надано практичну допомогу з укладання охоронних договорів на пам’ятки
археології відділам культури Близнюківської, Краснокутької, Дворічанської та
Золочівської районних державних адміністрацій та управлінню культури
Ізюмської міської ради.
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» підготовлено 102
паспорти на об’єкти культурної спадщини, з них: 71 — на об’єкти історичної
спадщини та монументального мистецтва, 31 — на об’єкти археологічної
спадщини. Перелік паспортів додається. Додаток № 4.
Складено 378 комплектів облікової документації (облікова картка,
історична довідка, акт технічного стану, схема розташування, фотофіксація) на
об’єкти культурної спадщини, з них: 221 – на об’єкти історичної спадщини і
монументального мистецтва, 157- на об’єкти археологічної спадщини. Перелік
облікової документації додається. Додаток № 5.
Крім того, внесено зміни в електронному та паперовому вигляді до
облікової документації на 34 об’єкти археології Нововодолазького району та на 1
об’єкт археології в м. Харків. Внесено зміни до паспорту об’єкта культурної
спадщини поселення Богодухів.
Підготовлено та надіслано в районні відділи культури 204 комплекти
облікової документації Харківської області із супровідними листами:
Великобурлуцький р-н (4), м. Ізюм (1), Близнюківський р-н (163),
Шевченківський р-н (5), Валківський р-н (3), Красноградський р-н (1),
Вовчанський р-н (2), Дворічанський р-н (106).
В підзвітний період співробітниками «Закладу» підготовлено матеріали та
взято участь у засіданнях комісій з перегляду списків (переліків) пам’яток історії
та культури республіканського значення 17.03.2015р., 08.06.2015р., 09.10.2015р.
та 15.12.2015р.
Взято участь у роботі 5 комісій Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації і Харківського науковометодичного центру охорони культурної спадщини з пам’яткоохоронної роботи
(проведена фотофіксація, складено 5 актів обстежень і 1 припис.
Перелік комісій Департаменту культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації та Харківського науково-методичного центру охорони
культурної спадщини з пам’яткоохоронної роботи, які працювали в 2015 році,
додається. Додаток № 6.
31.07.2015 р. та 16.09.2015 р. взято участь у засіданні 2-х робочих груп з
питань, пов’язаних із визначенням переліків пам’яток культурної спадщини, які
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потрапляють під дію Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. № 317-VIII та
26.11.2015 р. у засіданні робочої підгрупи «Пам’ятники та монументи, які
підлягають демонтажу» при робочій групі із забезпечення реалізації в
Харківській області Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» ).
18.09.2015 року заступником директора Закладу О.Д. Коваленком взято
участь в засіданні відповідної робочої групи, яке відбувалося в м. Чугуєві.
Також взято участь у підготовці матеріалів та проведенні п’яти засідань
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті
культури і туризму Харківської облдержадміністрації (19.03.2015 р., 24.04.2015
р., 11.06.2015 р., 12.10.2015 р. та 16.12.2015 р.).
Підготовлено на розгляд Консультативної ради пакет документів для
подання Міністерству культури України пропозицій щодо внесення до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України 68 об’єктів культурної
спадщини, щодо невнесення – 173 об’єктів культурної спадщини м. Харкова та
Харківської області.
Включено 132 об’єкта археологічної спадщини до Переліку об’єктів
культурної спадщини, складеного за результатами перегляду списків (переліків)
пам’яток історії та культури, передбачених пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України від 16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення
змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» у Харківській
області.
Включено 13 об’єктів археології до Переліку об’єктів культурної спадщини
Харківської області.
На виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»
надано методичну допомогу - 47 практичних консультації з питань охорони
пам’яток історії. Перелік консультацій додається. Додаток № 7.
Надано методичну та практичну допомогу 12 учасникам Шостої
міжнародної
науково-практичної
конференції
молодих
вчених
«Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини» і 6 авторам ювілейної збірки
«Праці пам’яткознавців» № 4.
Забезпечено науково-методичною та організаційною підтримкою
авторський склад Зводу з написання та доопрацювання статей. Надано більше
ста консультацій 18 авторам статей.
Постійно надаються практичні консультації учасникам наукових
конференцій «Слобожанські читання» та «Пам’яткоохоронні традиції
Слобожанщини» і авторам збірки «Культурна спадщина Слобожанщини» (150
осіб).
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
проведено залучення фахівців та населення Харківщини до охорони культурної
спадщини. Підготовлена 1 довідка громадського інспектора з охорони пам’яток
культурної спадщини Завершинському Валерію Валерійовичу.
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Здійснювалось співробітництво з Головною редакційною колегією
Зводу пам’яток: надіслані звіт про підготовку Харківського тому в 2015 р. та
проект плану облредколегії на 2016 рік. За отриманою рекомендацією на
публікацію існуючих матеріалів «Зводу пам’яток» завершується підготовка до
видання збірки «Харківщина: м. Куп’янськ і Куп’янський район в літописі
краю»: формування змістової археологічної частини збірки, ілюстративної
структури видання, літературне редагування, проводиться перевірка
бібліографії, складено фототеку до статей.
Проведено роботу над підготовкою науково-довідкового апарату:
доповнено іменний покажчик, складено бібліографічний список, переліки Героїв
Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної Праці, які мешкали або поховані у
Харківській області.
Проведено узгодження 103 статей з історичної тематики про братські
могили м. Первомайський, Первомайського та Вовчанського районів Харківської
області з паспортами пам’яток і здійснено перевірку та уточнення даних
(військових частин, в яких служили поховані, встановлення дивізій, армій,
фронтів), вказаних в статтях до Харківського тому «Зводу пам’яток історії та
культури України» за допомогою облікових карток райвійськкоматів Харківської
області та 40 статей по Балаклійському та Дворічанському районах з
матеріалами Книги Пам’яті України та обліковими картками райвійськкоматів
Харківської області.
Здійснювалася праця з перевірки та уточнення даних, вказаних в 28 статтях
з історичної, мистецької та археологічної тематики з даними Державного архіву
Харківської області, на основі фондів Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В.Г. Короленка, ЦНБ та МАЕСУ Харківського національного університету
ім. Н.В. Каразіна, бібліотек Харківського авіаційного університету, Харківської
політехніки; з даними архіву ХО Спілки художників України, бібліографічними
даними бібліотеки Харківської міської спеціалізованої музично-театральної
бібліотеки ім. К.С. Станіславського щодо бібліографій художників та
мистецтвознавців Харкова, які були членами СХУ (В. Єрмилов, Б. Косарєв,
В. Сизиков, Л. Братченко, М. Зубар).
Здійснено збір матеріалів для історичної частини та джерельної бази статей
«Благовіщенський собор, поч. 20 ст. (архіт.), пл. Благовіщенська, 1»,
«Університетський ботанічний і зоологічний сади, поч. 19 ст. (архіт.),
вул. Сумська, 35, вул. Клочківська, 94а, Будинок Ботанічного інституту, 1894
(іст.), вул. Клочківська, 52», «Музей українського мистецтва, в якому працювали
відомі діячі науки і культури, 1922—26 (іст.), вул. Університетська, 13»,
«Кіноконцертний зал Україна, 1968, мозаїчне панно «Харків і мистецтво», вул.
Сумська, 35 (архіт., мист.)» та могил Героїв Соціалістичної праці Куп’янського
району, генералів.
Перенесено на електронні носії зображення 124 облікових карток
райвійськкоматів Вовчанського, Дворічанського та Ізюмського районів
Харківської області по братським могилам радянських воїнів.
Перенесено з паперових на електронні носії 35 статей про пам’ятки
м. Ізюма та Ізюмського, Дворічанського районів Харківської області.
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На протязі року заступник директора Коваленко О.Д. брав участь у
чотирьох засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації де
розглядались питання погодження детальних планів територій по Харківській
області.
За дорученням Департаменту культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації за потребою протягом року надавалась оперативна
аналітична інформація на листи та інформаційні запити.
ІІІ. Науково-практична робота
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» прийнято та
розглянуто 186 проектів відведення земельних ділянок для будівельних та
інших робіт на території Харківської області. За результатами вивчення складено
акти розгляду матеріалів щодо відведення земельних ділянок для будівельних та
інших робіт на території Харківської області, що пов’язані з об’єктами
культурної спадщини, землями історико-культурного призначення.
Прийнято та розглянуто 84 проекти відведення земельних ділянок та
складено актів розгляду матеріалів щодо відведення земельних ділянок для
будівельних та інших робіт на території м. Харків, що також пов’язані із
об’єктами культурної спадщини, землями історико-культурного призначення.
Розглянуто 28 детальних планів територій м. Харкова та Харківської
області, що також пов’язані із об’єктами культурної спадщини, землями
історико-культурного призначення.
Проведено роботу з розгляду історико-архітектурних опорних планів
м. Харків, м. Вовчанськ, м. Люботин, роботи «Розробка науково-проектної
документації розділу генерального плану м. Чугуєва Харківської області
«Історико-архітектурний опорний план»» та науково-проектної документації
«Капітальний ремонт «Братської могили 9 радянських воїнів 1942-1943 років» у
с. Приліпка Вовчанського району Харківської області».
Проведено розгляд картографічного матеріалу інженерного обладнання
кордону України з Російською Федерацією (проект «Стіна») на території
Харківської області щодо наявності об’єктів археології.
Надано проекти погодження стосовно 17 дозволів на розміщення
зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони
таких пам’яток.
Проведено роботу з:
 прийому та видачі документів дозвільного характеру та наданню
консультацій в Єдиному дозвільному центрі м. Харкова;
 впорядкування та складання електронного архіву проектів відведення
земельних ділянок за 2015 рік;
 видачі повідомлень про занесення об’єктів до Переліку об’єктів культурної
спадщини – надіслано 10 повідомлень;
 щодо заповнення бази даних геоінформаційної системи моніторингу
використання регіональних ресурсів та інформаційно-аналітичного
супроводу управлінських рішень;
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 упорядкування архіву облікової документації на об’єкти культурної
спадщини (сформовано теки, проведено опис);
 сканування облікової документації на об’єкти культурної спадщини
Харківської області.
Розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки
адміністративних послуг, що надаються Департаментом культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації як органом охорони культурної
спадщини.
На виконання ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги» надано
до управління адміністративних послуг Департаменту підприємництва та
споживчого ринку інформаційні та технологічні картки адміністративних
послуг, що надаються Департаментом культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації згідно «Переліку адміністративних послуг, що
надаються структурними підрозділами Харківської обласної державної
адміністрації через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова»,
затвердженого головою Харківської обласної державної адміністрації
22.06.2015 р.
Розроблено покроковий Порядок погодження проектів відведення земельних
ділянок з організації та встановлення меж території земель історико-культурного
призначення.
Розроблено Порядок розгляду історико-архітектурного опорного плану.
Закінчено роботу з приведення у відповідність до рішень Харківського
облвиконкому: від 25.01.72 № 61, від 12.01.81 № 13, від 23.05.83 № 328, від
16.04.84 № 196, від 19.08.85 № 413, від 17.03.86 № 118, від 20.04.87 № 183, від
18.04.88 № 161, від 20.05.91 № 142, розпоряджень Харківської
облдержадміністрації: від 18.09.97 № 975, від 28.09.98 № 830 всієї необхідної
документації (адреси, найменування 2755 пам’яток м. Харкова і Харківської
області).
Крім того, на запит посадових осіб Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації підготовлено відео матеріал
«Меморіальні дошки польським діячам у Харкові».
На виконання завдання директора Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації проведено роботу зі складання
переліку об’єктів культурної спадщини зарубинецької та київської археологічних
культур на території Харківської області.
IV. Наукова робота з популяризації пам’яток
Проведено Міжнародну наукову конференцію «Дев’ятнадцяті Слобожанські
читання» до Міжнародного дня пам’яток та історичних місць і Дня пам’яток
історії і культури (20-24 квітня 2015 р.).
Видано друком збірку наукових статей «Культурна спадщина
Слобожанщини. Охорона культурної спадщини та музейна справа» № 28 за
матеріалами міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті Слобожанські
читання», яка була присвячена 290-річчю від дня народження Григорія Савича
10

Сковороди (1722-1794), українського філософа-гуманіста, письменника
демократа, педагога-просвітника ( – Харків: Курсор, 2014. – С. 344; 103 іл. ).
Видано ювілейну збірку «Праці пам’яткознавців» № 4.
 04.12.2015 р. у Харківському художньому музеї відбулася презентація
ювілейної збірки «Праці пам’яткознавців» № 4. У збірку внесено матеріали
18 пам’яткознавців.
На основі 40 збірок «Культурна спадщина Слобожанщини», «Праці
пам’яткознавців», «Памяткознавчі погляди молодих вчених 21 ст.» тощо,
виданих протягом 1999-2014 рр. складено:
 рукопис довідника на 426 статей, присвячених видатним особам, а також
пам’яткознавцям, краєзнавцям;
 рукопис довідника з переліком статей 588 авторів (пам’яткознавців,
краєзнавців).
Проведено Шосту міжнародну науково-практичну конференцію молодих
вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», що присвячена 225-річчю
від дня народження Гулака-Артемовського Петра Петровича (1790-1865),
відомого талановитого українського поета, письменника, перекладача,
професора історії і географії Харківського університету, з 1841 р. ректора
університету. Конференція відбулася 24-25 вересня 2015 р. в межах відзначення
Днів Європейської Спадщини в приміщенні Харківської державної академії
культури.
Співробітниками «Закладу» взято участь у заходах:

13.01.2015 р. відкриття меморіальної дошки Олександру Олексійовичу
Шалімову (1918 – 1989 рр.), академіку, засновнику Харківського НДІ загальної і
невідкладної хірургії, почесному громадянину Харкова за адресою: м Харків
Дзержинський район, вул. Данилевського, 38. Майстер – виконавець
Ю.І. Петров. Розмір дошки 0,6 × 0, 8 м. Чорний граніт. (В.Д. Путятін).

13.01.2015 р. презентація книги «Академик Александр Шалимов» /під
загальною редакцією Н. Битчук, В. Трояна, Н. Голобородька / (Харків, 2013 р.) за
адресою: в’їзд Балакірєва, 1. Інститут загальної та невідкладної хірургії імені
В.Т. Зайцева. В книзі висловлена подяка Харківському науково-методичному
центру охорони культурної спадщини за підтримку і сприяння в зберіганні
пам’яті про почесного громадянина м. Харкова А.А. Шалімова. (В.Д. Путятін).

14.01.2015 р. лекція мистецтвознавця Вікентія Пухарєва із Циклу лекцій
«Простір і час українського мистецтва (19-20 ст.)». Тема «Український жанровий
живопис 19 ст.» за адресою: площа Свободи, 5. Держпром. 4 під’їзд. Обласна
галерея «Мистецтво Слобожанщини». (В.Д. Путятін).

23.01.2015 р. виставка живопису «Відчуття відкритого» художника
Погорєлова В.Ф. в Єрмілов-Центрі за адресою: площа Свободи, 4 (В.Д. Путятін).

12.02.2015 р. виставка «Крила свободи» Харківського культурного центру
«Сирин» в галереї «Мистецтво Слобожанщини» за адресою: Держпром, 4 під’їзд,
1-й поверх (вхід з боку площі Свободи). (В.Д. Путятін).

12.02.2015.
презентація журналу «Пам’ятки
України» Харків
архітектурний №12 грудень 2014 р. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 3.
Книгарня «Е». (В.Д. Путятін).
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18.03.2015 відкриття меморіальної дошки архітектору Ю. Цауне по
вул. Сумській, 44 ( Куделко С.М.).

27 квітня 2015 р. в приміщенні Дзержинського райвиконкому конференція «Слобожанщина в роки війни» Путятін В.Д. виступив з темою
«Пам’ятні місця періоду Великої Вітчизняної війни Дзержинського району».
•
22 травня 2015 р. в приміщенні Обласного організаційно-методичного
центру культури і мистецтв науково-практична конференція «Традиційна
культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та
міжрегіонального суспільного діалогу». Бахтіна С.А. виступила з доповіддю
«Збереження об’єктів культурної спадщини: історичних некрополів, поховань
видатних діячів Слобожанщини – одна з глобальних проблем сучасності».
•
27 травня 2015 р. Пленум Всеукраїнської національної спілки краєзнавців
з нагоди 90-річчю її заснування відбувся в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна.
• 15 липня 2015 р. на фасаді будинку Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4 встановлення меморіальної дошки Троньку Петру Тимофійовичу, доктору
історичних наук, професору, академіку НАН України, голові правління
Всеукраїнської спілки краєзнавців (фотографування Путятіна В.Д.).
• 15 липня 2015 р. інтерв’ю телеканалу «Сімон» з приводу встановлення
меморіальної дошки Троньку Петру Тимофійовичу, доктору історичних наук,
професору, академіку НАН України, голові правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців (Путятін В.Д.).
• 15 липня 2015 р. в приміщенні відділу Україніки Харківської державної
наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка за адресою: м. Харків,
пер. Короленка, 18 - засідання клубу краєзнавців, присвячене 100-річчю від дня
народження Тронька П.Т. (промова та фотографування Путятіна В.Д.).
• 17-18 липня 2015 міжнародна науково-практична конференція «Суспільні
науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», яка відбулась в
м. Одесі зі статтею «Пам’ятники Т.Г. Шевченку на Харківщині» (Марьонкіна
В.Г., Мархайчук Н.В.).
• 19.08.2015
р.
засідання
клубу
«Краєзнавець»
у
ХДНБ
ім. Короленка.
 в урочистостях з нагоди відкриття нової виставкової зали музею археології
Слобідської України у будівлі ХНУ ім. В.Н.Каразіна;
 у відкритті виставки художника В. Кулікова (1935—2015) та показі
прем’єри фільму «4 касания» про нього для написання статті «Могила Кулікова
В.М., м. Харків»;
 01. 10. 2015 р. - відкриття виставки «Україна. - це-Я!» у галереї
Слобожанщини та
обговоренні її актуальності. Тематика арт-проекту:
осмислення відчуття належності до України, пошук національної ідентичності у
світі мінливого сьогодення сучасної України. Митці від Т. АльбицькоїКостомарової до О. Щетиніна. Фото О. Мальованого «Краснокутський
дендропарк в інфрачервоному світі»;
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 06.10.2015 р. - Міжнародний круглий стіл «15 років харківському
Меморіалу жертв тоталітаризму» у ХНУ ім. В.Н.Каразіна, який проводили ХНУ
імені В.Н. Каразіна за підтримки Генерального Консула Республіки Польща у
Харкові. Тема доповіді Путятіна В.Д. - «Архітектурно - дизайнерське рішення
Українсько - Польського меморіалу» Фотографування учасників столу
В.Д.Путятіним і В.Л. Жулідовим. Путятін як доповідач отримав сертифікат за
підписом директора Центру міжнародного співробітництва Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна О.О. Шаповалової і керівника
Українсько-польського академічного центру науки та культури Т.В. Біткової.
Статтю і відеоматеріал «Архітектурно- дизайнерське рішення УкраїнськоПольського меморіалу» надано до Українсько_Польського академічного центру
науки й культури і Українсько-Польського альманаху №16;
 15. 10. 2015 р - VIII міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015», секція
«Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах
Євроінтеграції», виступ з темою «Структура споруд на Українсько-Польському
меморіалі» Керівник секції Н.В.Мархайчук;
 27. 10. 2015р. - відкриття дошки Г.І.Семирадському на будинку архіву
Харківської міськради;
 27. 10. 2015р. - відкриття галереї ім. Г.І. Семирадсього у північному
корпусі ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 3. 11. 2015 р. - науковий семінар «Творча спадщина Василя Кричевського
на Харківщині» у Харківській науковій медичній бібліотеці;
 10-11 грудня 2015 року - участь у міжнародній конференції «Методичні
проблеми пам'яткоохоронних досліджень». В рамках конференції було
прослухано лекцію «Короткий навчальний курс для фахівців сфери охорони
культурної спадщини щодо державного обліку об’єктів культурної спадщини та
формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України».
Продовжується
наповнення
інформацією
веб-сайту
«Закладу»
www. spadsсhina.kh.ua
V. Організаційна діяльність
Підготовлені відповіді на листи, які надійшли до «Закладу» від інших
установ з приводу організаційних питань.
Здійснено:
 ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано — 675
листів, відправлено — 825 листів);

підтримку програмного забезпечення комп’ютерної техніки та
комп’ютерної мережі;

замовлення картриджів для принтерів і ксероксів «Закладу»;

ведення журналу обліку відпрацювання робочого часу та контроль
за додержанням співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і
виконавчої дисципліни «Закладу»;

ведення журналу обліку руху співробітників «Закладу»;

ведення архіву особистих справ;
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ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за їх
поверненням.
Підготовлено, розроблено та подано на підпис проекти наказів «Закладу»
(115 кадрових наказів та 19 загальних наказів).
Оформлено табелі обліку відпрацювання робочого часу співробітниками
«Закладу».
Проведено інструктажі співробітників з питань пожежної безпеки та
охорони праці на робочому місці.
Надано звіти до Центру зайнятості щодо працевлаштування квотної
категорії населення та наявності вакантних посад.
Підготовлено щомісячні звіти до управління праці та соціального захисту
населення щодо надання інформації про працевлаштування громадян.
Проведено вивчення Правил організації діловодства та архівного зберігання
документів,
затверджених
Наказом
Мінюсту
від
18.06.2015
№ 1000/5.
Проведено роботу щодо погодження номенклатури справ Обласного
комунального закладу «Харківський науково-методичний центр охорони
культурної спадщини» на 2016 рік з Харківським державним обласним архівом.
Розроблено проект Інструкції з діловодства та архівного зберігання
документів в Обласному комунальному закладі «Харківський науковометодичний центр охорони культурної спадщини».
Надано коментарі щодо висновків аудиторського звіту планового
внутрішнього аудиту відповідності про результати проведення перевірки
правильності ведення кадрової документації в ОКЗ «Харківський науковометодичний центр охорони культурної спадщини» від 22 травня 2015 року.
Розроблено Положення про Обласний комунальний заклад «Харківський
науково-методичний центр охорони культурної спадщини» в новій редакції,
погоджено директором Департаменту культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації, надано на затвердження голові Харківської обласної
ради, зареєстровано у встановленому порядку.
Виготовлено посвідчення громадським інспекторам.
Додаток:
1. Додаток № 1. Перелік інвентаризованих пам’яток історії — на 8
аркушах.
2. Додаток № 2. Перелік статей, які написані до Харківського тому
Зводу пам’яток історії та культури України співробітниками «Закладу» у
2015 році — на 9 аркушах.
3. Додаток № 3. Перелік охоронних договорів, укладених в
2015 році — на 2 аркушах.
4. Додаток № 4. Перелік паспортів, складених у 2015 році — на 5
аркушах.
5. Додаток № 5. Перелік пакетів облікової документації, складеної в
2015 році — на 16 аркушах.
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6. Додаток № 6. Перелік комісій Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації та Харківського науковометодичного центру охорони культурної спадщини з пам’яткоохоронної роботи,
які працювали в 2015 році – на 2 арк.
7. Додаток №7.Перелік практичних консультацій з питань охорони
історичної спадщини, наданих працівниками «Закладу» в 2015 році — на 5
аркушах.
Всього: на 47 аркушах.
Директор

О. В. Тритинник
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