Звіт
про роботу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» за 2019 рік
За підзвітний період ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
«ХАРКІВСЬКИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР
ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі - «Заклад») виконувалась робота за планом
«Закладу» на 2019 рік, а також 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»,
розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 12 березня 2016
року № 79 «Про проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини у
районах Харківської області», наказу Управління культури і туризму Харківської
обласної державної від 01 березня 2019 року № 60 «Про проведення
інвентаризації пам’яток (об’єктів) культурної спадщини у районах Харківської
області у 2019 році» проведено інвентаризацію об’єктів археологічної спадщини
Борівського району та пам’яток історії Балаклійського району (візуально
обстежено, зафотофіксовано, обміряно, встановлено координати):
● 342 об’єкта археології Борівського району (кургани);
● 206 пам’ятки археології Борівського району (205 курганів та 1
городище). Окремо встановлено, що 3 пам’ятки (кургани) зруйновано в
наслідок антропогенного впливу. Не вдалося оглянути 6 пам’яток (поселень)
внаслідок їх затоплення Оскільським водосховищем (5 поселень) та нечіткої
прив’язки до місцевості, а також надмірної рослинності (1 поселення);
● 95 пам’яток історії (75 пам’яток історії у Балаклійському районі, 20
пам’яток історії у Борівському районі).
Розпочато дослідну історіографічну роботу щодо розвитку наявних
археологічних культур в межах сучасного Дергачівського району в рамках
проведення наукових досліджень за темою: «Історія археологічних наукових
досліджень окремих територіальних одиниць та система їх археологічного
заселення».
Проведено історіографічні дослідження та аналіз і інтерпретацію
археологічних та наративних джерел щодо історії створення фортифікаційних
споруд Бельовської, Олексіївської, Федорівської та Михайлівської фортець в
рамках проведення наукових досліджень за темою: «Археологія Української
лінії».
Розпочато дослідну роботу щодо застосування сучасних методів
картографування об’єктів культурної спадщини та аналізу картографічних
планів, ортофотопланів з метою виявлення перспективних місць розташування
об’єктів культурної спадщини в рамках проведення наукових досліджень за
темою: «Детальна ландшафтна археологічна карта Харківської області».
1

Проведено камеральну обробку матеріалів, що отримані під час огляду
об’єктів археологічної спадщини, які розташовані на території Дергачівського
району.
У звітний період взято участь в обробці статистичного звіту 1-ПКС «Звіт
про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» за 2018 рік та триває
підготовка статистичного звіту 1-ПКС за 2019 рік.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
укладено 121 охоронний договір.
«Закладом» протягом 2019 року продовжувалися заходи з підготовки
Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток
історії та культури України». Протягом підзвітного періоду співробітниками
«Закладу» написано 111 статей, з них 22 — про пам’ятки археології, 67 — про
пам’ятки історії, 7 — про пам’ятки монументального мистецтва,
15 комплексних (історія, мистецтво, архітектура).
Здійснено літературне редагування 24.
Продовжується доопрацювання загального і профільних словників
м. Первомайська і Первомайського району, Балаклійського, Борівського,
Великобурлуцького, Шевченківського районів.
У видавництві «Точка» зроблено загальне редагування тексту та верстку
книги «Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область. м. Чугуїв і
Чугуївський район». Здійснено вичитку сигнального екземпляру книги «Звід
пам’яток історії та культури України. м. Чугуїв і Чугуївський район».
Планується проведення презентації видання на початку 2020 року. Електронна
версія книги буде розміщена на сайтах ОКЗ «Харківський науково-методичний
центр охорони культурної спадщини», Інституту історії України НАН України.
Здійснюється підготовка збірки «Звід пам’яток історії та культури України:
Харківська область. м. Люботин, м. Первомайський, Первомайський район».
Співробітниками «Закладу» ведеться постійна робота у ДАХО з
опрацювання матеріалів за темою: «Національно-визвольні змагання 19171921 рр. у Чугуївському, Вовчанському, Ізюмському повітах», період Другої
світової війни. Розпочато дослідницьку роботу в Науковому архіві Інституту
археології НАНУ.
ІІ. Науково-методична робота
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 «Про
затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України»
продовжено роботу над складанням облікової документації (облікова картка,
історична довідка, акт технічного стану, схема розташування, генеральний план,
фотофіксація) та паспортів на об’єкти культурної спадщини.
На пам’ятки археології складено:
▪ 1541 комплект облікової документації.
На пам’ятки історії, монументального мистецтва та комплексні складено:
▪ 94 паспорта на пам’ятки історії, з них 2 – монументальне мистецтво;
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▪ 98 комплекти облікової документації: на 96 пам’яток історії, 2 –
пам’ятки монументального мистецтва.
Продовжено обробку ілюстративного матеріалу щодо інвентаризації
об’єктів археології Борівського району.
Ведеться складання статистичних таблиць щодо інвентаризації об’єктів
археологічної спадщини Великобурлуцького та Борівського районів.
Підготовлено проект Пам’ятки для ОТГ стосовно функцій, прав та
обов’язків
в
межах
повноважень,
визначених
пам’яткоохоронним
законодавством, нормативними актами та державними будівельними нормами.
«Закладом» у квітні поточного року розпочато практику проведення on-line
- діалогів з колегами, які професійно займаються питаннями охорони культурної
спадщини у інших регіонах країни. Так, 25 квітня 2019 року, в режимі Skypeзв’язку відбувся діалог з відділом охорони культурної спадщини Управління
містобудування та архітектури міської ради м. Кропивницький, а саме — з
начальником відділу Надією Лісняк та головним спеціалістом Володимиром
Поповічевим. Було обговорено найбільш гострі питання пам’яткоохоронної
справи: роботи з реставрації та ремонту пам’яток історії і монументального
мистецтва; порядок встановлення зон охорони пам’яток, у т. ч. на стадії
виготовлення історико-архітектурних опорних планів; алгоритм застосування
адміністративних та фінансових санкцій у разі порушення пам’яткоохоронного
законодавства та проблематика визначення предмету охорони деяких пам’яток.
Для належного виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства,
недопущення порушень при розгляді документації з визначення зон охорони та
зон регулювання забудови для пам’яток історії, археології та монументального
мистецтва, підготовлено проект листа на МКУ щодо надання роз’яснень
стосовно чинності нормативно-правових актів, а саме, Тимчасової інструкції по
організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам’ятників
культури в Українській РСР (1968 р.) та Методичних рекомендацій з
дослідження історико-архітектурної спадщини в містах Української РСР
(1982 р.), які відсутні на офіційному сайті законодавчого органу країни –
Верховної Ради України.
Співробітниками «Закладу» проведено роботу щодо розгляду та
підготовки зауважень до:
- науково-проектної документації по об’єкту – Шляховий палац в м. Чугуєві
Чугуївського району,
- науково-проектної документації по об’єкту – Будинок колишньої НовоБєлгородської центральної каторжної в’язниці в смт Печеніги Печенізького
району,
- проектної документації щодо реконструкції будівлі по вул. Сумській, 11 в
м. Харкові,
- проектної документації щодо нового будівництва по вул. Семінарській, 46
в м. Харкові (в охоронній зоні пам’ятки),
- Історико-архітектурного опорного плану м. Мерефа Харківського району,
- Історико-архітектурного
опорного
плану
та
науково-проектної
документації з визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток та
історичних ареалів м. Харкова,
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- науково-проектної документації з визначення комплексної охоронної
зони об’єктів культурної спадщини по вул. Куликівській, 6 в м. Харкові,
- науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план
м. Ізюм Харківської області»,
- науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план
смт Краснокутськ Харківської області»,
- проекту оцінки впливу на археологічну спадщину для розроблення технікоекономічного обґрунтування будівництва ПЛ 330 кВ Куп’янськ-Кремінська,
- науково-проектної документації щодо реставраційного ремонту (фасади,
покрівля, горищне перекриття) будівлі по вул. Сумській, 37 в м. Харкові,
- науково-проектної документації щодо ремонту реставраційного мереж
опалення, електропостачання та покрівлі будівлі КЗ «Обласний організаційнометодичний центр культури і мистецтв», розташованої за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 62,
- науково-проектної документації «Ремонт реставраційний фасадів та
покрівлі будівлі Харківського музичного училища ім. Б. М. Лятошинського за
адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 1-а (пам’ятка історії місцевого
значення, охоронний №2192 «Будинок, у якому в 1920-1923 рр. жив
Д. М. Карбишев)»,
- науково-проектної документації «Ремонтно-реставраційні роботи по
будівлі пам’ятки історії місцевого значення «Будинок, у якому в 70-х роках
XVIII ст. жив Г. С. Сковорода» (охор. №1435), розташованої за адресою:
Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вулиця Михайлівська, 1»,
- науково-проектної документації щодо виконання протиаварійних робіт
покрівлі центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу
«Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» ДП «Державна
циркова компанія України» за адресою: м. Харків, м-н Національної Гвардії, 17,
- науково-проектної документації «ІАОП смт Шарівка Богодухівського
району Харківської області»,
- проектної документації по об’єкту: «Проведення реставраційних робіт
даху, відмосток, частини фасаду будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за
адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11».
Опрацьовано проект наказу Міністерства культури України «Про внесення
змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини», надано зауваження та
підготовлено пропозиції щодо удосконалення вищезазначеного Порядку.
Проведено роботу з внесення змін до облікової документації пам’яток
археології місцевого значення – поселення Харків та поселення Богодухів з
метою виключення із площі пам’яток земельних ділянок, на яких проведено
повне археологічне дослідження, проведено формування електронного робочого
реєстру пам’яток відповідно зазначених пам’яток (внесено зміни та доповнення
за результатами досліджень).
Підготовлено для Міністерства культури України переліки об’єктів
культурної спадщини м. Харкова та Харківської області, які взято на державний
облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом
України «Про охорону культурної спадщини», та не включених до Державного
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реєстру нерухомих пам’яток України, відповідно до наказу Міністерства
культури України від 27.06.2019 № 501 та копії відповідних рішень.
Протягом 2019 року здійснено підготовку та взято участь у засіданнях
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, які відбулися
18.01.2019; 19.04.2019; 31.10.2019; 22.11.2019; 20.12.2019.
Керівництвом та співробітниками «Закладу» у 2019 році взято участь у:
▪ засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації
(21.02.2019, 29.03.2019 24.04.2019, 29.05.2019 01.08.2019, 17.09.2019 31.10.2019,
20.12.2019),
▪ засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини
при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації (27.03.2019),
▪ 17.04.2019 робочій зустрічі в Міністерстві культури України, присвяченій
актуальним питанням підготовки Державної статистичної звітності «Пам’ятки
культурної спадщини» за 2018 рік,
▪ 18.07.2019 завідувач відділу пам’яток археології Охріменко Г.М. взяла
участь в обговоренні проекту наказу «Про внесення змін до Порядку обліку
об’єктів культурної спадщини» в управлінні охорони культурної спадщини
Міністерства культури України,
▪ 11-12 липня 2019 року директором «Закладу» взято участь у роботі ІІ –го
практичного семінару на тему: «Правові аспекти охорони культурної спадщини.
Практичний вимір» в м. Одеса,
▪ 29.07.2019 засіданні Робочої групи з питань перспективного розвитку
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади.
24.09.2019 співробітниками «Закладу» взято участь в онлайн-режимі у
робочій нараді «Опрацювання шляхів вирішення проблеми охорони культурної
спадщини під час проведення робіт з інженерно-технічного облаштування
державного кордону України» (у межах Чернігівської, Сумської, Харківської та
Луганської областей, українсько-молдавського державного кордону та територій,
прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АРК)
під головуванням голови Луганської обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації В. Комарницького.
Також протягом 2019 року співробітниками «Закладу» проведено огляд
наступних об’єктів культурної спадщини (складено акти технічного стану,
здійснено фотофіксацію):
15.01.2019 – Будинку, в якому мешкали прикажчик Бойко І.Х., архітектор
Тимошенко С.П.» (вул. Мироносицька, 44),
22.01.2019 – Будинку, в якому містився «Робочий дом» (нині Палац
культури «Металіст») за адресою вул. Плеханівська, 77,
23.01.2019 - Будинку, у якому в 1923-1926 рр. жив О.П. Довженко, де
16.01.2019 у мансардному приміщенні стався прорив сталевої труби опалення
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05.04.2019 пам’ятки історії – Будинок, в якому проживав Г.М. Хоткевич.
09.04.2019 за інформацією про втрату охоронної дошки на пам’ятці історії –
могилі М.Л. Кропивницького проведено обстеження пам’ятки, зустріч з
представником Київського райвідділу поліції Макаренко І.П., встановлення
місцезнаходження охоронної дошки.
10.04.2019 здійснено виїзд до смт Печеніги та м. Чугуїв з метою огляду
об’єктів культурної спадщини, необхідного для складання науково-проектної
документації на ремонтно-реставраційні роботи по Будинку колишньої НовоБєлгородської центральної каторжної в’язниці (смт Печеніги Печенізького
району) та Шляхового палацу (м. Чугуїв Чугуївського району).
06.05.2019 пам’ятного знаку на честь проголошення незалежності України
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4а, у зв’язку з тим, що було зафіксовано
пошкодження пам’ятного знака (розбито стелу).
07.05.2019 будинку, у якому в березні 1943 р. містився штаб
чехословацького батальйону за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, 10, за
результатами складено акт технічного стану та укладено охоронний договір.
10.05.2019 пам’ятного знаку на честь проголошення незалежності України
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4а після його відновлення.
10.05.2019 пам’ятки історії - будинку, в якому містився ветеринарний
інститут – один з центрів студентського руху в Харкові на поч. ХХ ст., за
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37.
21.05.2019 комплексу пам’яток: «Будинок, в якому мешкали прикажчик
Бойко І.Х., архітектор Тимошенко С.П. (Жилий будинок)»; «Розписи
М. Самокиша» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 44.
22.05.2019 об’єкта культурної спадщини – Будинок Основ’янського
земського училища імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (Школа Квітки) за адресою:
м. Харків, Новобаварський район, вул. Москалівська, 131, літ. «А-1», у зв’язку з
тим, що було зафіксовано пошкодження будинку (розібрано цегляну стіну).
04.07.2019 пам’ятки історії – будівлі «Цирку-театру Грікке» (м. Харків,
майдан Національної Гвардії, 17). Складено акт технічного стану.
09.07.2019 пам’ятки історії – будинку 1-го реального училища за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 45. Складено акт технічного стану.
05.08.2019 пам’ятки історії – пам'ятника радянським воїнам-визволителям за
адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня і складено Акт технічного стану.
07.08.2019 пам’ятки історії – будинку «Харківського театру для дітей та
юнацтва» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 18 та складено акт
технічного стану, триває робота щодо укладення охоронного договору.
15.08.2019 щойно виявленого об’єкта – майстерні ескадронної школи за
адресою: вул. Харківська, 112, м. Чугуїв, триває робота щодо укладення
охоронного договору.
19.08.2019 пам’ятки історії за адресою: м. Харків, вул. Куликівська, 6.
24.09.2019 - пам’ятки історії за адресою: м. Харків, вул. Куликівська, 6.
30.09.2019 - пам’ятки історії – Будинок, у якому працювали штаб
Харківського військового округу в 1919 році і штаб Південно-Західного фронту в
1920 році за адресою: м. Харків, пл. Героїв Небесної Сотні, 36 (кол. Руднєва).
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10.10.2019 пам’ятки історії за адресою: м. Харків, площа Театральна, 1,
охоронний № 1885, зроблено фотофіксацію і складено акт як додаток до
охоронного договору на пам’ятку,
18.10.2019 пам’ятки історії за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 21,
охоронний № 11, зроблено фотофіксацію і складено акт як додаток до
охоронного договору на пам’ятку,
30.10.2019 пам’ятки історії «Будинок, у якому в 70-х роках XVIII ст. жив
Г.С. Сковорода» за адресою: смт. Бабаї Бабаївської сел. ради, пл. Михайлівська і
складено акт як додаток до охоронного договору на пам’ятку.
19.11.2019 щойно виявленого об’єкта - будівлі колишнього земського
училища ім. Г. Квітки-Основ’яненка по вул. Москалівській, 121 у м. Харків,
27.11.2019 пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого
значення - Будинок «Харківського театру для дітей та юнацтва» по
вул. Полтавський Шлях, 18 у м. Харків, зроблено фотофіксацію і складено акт як
додаток до охоронного договору на пам’ятку.
09.12.2019 пам’ятки історії – Будинок, у якому навчалися С.О. Борзенко,
М.В. Кульчицький, І.Л. Муратов, Ю.Ю. Шовкопляс (охорон. № 2403) за
адресою: Харківська набережна, 4. Складено Акт технічного стану та проект
охоронного договору, відправлено для ознайомлення та підпису,
10.12.2019 пам’ятки історії місцевого значення – Будинку, в якому містився
ветеринарний інститут – один з центрів студентського руху в Харкові на поч. ХХ
ст. (охорон. № 13) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37,
12.12.2019 взято участь у виїзному засіданні робочої групи з метою
обстеження об’єкта культурної спадщини – пам’ятки історії місцевого значення
«Будинок, у якому в 80-х роках ХVIII ст. жив Г.С. Сковорода» (охорон. № 601)
за адресою: смт Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 4,
16.12.2019 пам’ятки – Будинок, у якому жили Остап Вишня й Василь
Чечвянський (2401) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 122. Складено Акт
технічного стану та проект охоронного договору,
16.12.2019 на пам’ятку (охорон № 2398) за адресою: м Харків,
вул. Мироносицька, 6,
16.12.2019 пам’ятки (охорон. № 82) за адресою: м. Харків,
вул. Мироносицька, 10,
16.12.2019 пам’ятки (охорон. № 1805) за адресою: м. Харків,
вул. Мироносицька, 19,
17.12.2019 пам’ятки – Будинок, у якому в 1936-1942 рр. жив український
радянський художник М. Г. Бурачек (охорон № 26) за адресою: м. Харків,
пр. Незалежності, 7 (кол. Правди). Складено Акт технічного стану та проект
охоронного договору,
19.12.2019 пам’ятки за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 21,
23.12.2019 пам’ятки за адресою:м. Харків, вул. Пушкінська, 94.
12 листопада 2019 року співробітники «Закладу» взяли участь у засіданні
обласної редакційної колегії Зводу пам’яток історії та культури України.
Затверджено Загальний словник по м. Люботин та підготовлено проект листа від
Управління культури і туризму ХОДА про звернення до заступника Голови
Головної редколегії Зводу пам’яток історії та культури України Кота С. І. з
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метою отримання рецензії на загальний Словник до видання «Звід пам’яток
історії та культури України: Харківська область. м. Чугуїв і Чугуївський район».
Керівництвом та співробітниками «Закладу» взято участь у двох
засіданнях робочої групи з метою обстеження об’єкта культурної спадщини –
пам’ятки історії місцевого значення «Будинок, у якому в 80-х роках XVIII ст.
жив Г.С. Сковорода» (охорон. № 601) за адресою: Харківська обл., смт. Великий
Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 4 і надано УКіТ ХОДА пропозиції до плану
заходів щодо обстеження вищезазначеного об’єкта.
На виконання листа УКІТ ХОДА щодо проведення перевірки поховань пам’яток історії на території м. Харкова складені акти технічного стану за
результатами обстеження.
Протягом року проведено роботу над заповненням звітних статистичних
таблиць для Міністерства культури України щодо пам’яток культурної
спадщини та щойно виявлених об’єктів.
Надано Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації статистичну інформацію щодо пам’яток історії та монументального
мистецтва, розташованих на території об’єднаних територіальних громад.
Підготовлено проекти повідомлень власникам або уповноваженим ними
осіб, про занесення об’єктів культурної спадщини до Переліку щойно виявлених
об’єктів, по об’єкти, які підлягають/не підлягають занесенню до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України за результатами засідань Консультативних
рад.
Підготовлено звіт до Управління культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації за підсумками проведених заходів зі створення і
наповнення матеріалами Харківського тому багатотомного енциклопедичного
видання «Звід пам’яток історії та культури України» м. Чугуїв і Чугуївський
район, м. Люботин у 2019 році та звіт про підготовку Харківського тому
багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури
України» за 2019 рік та орієнтовний план роботи обласної редколегії
Харківського тому енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури
України» на 2020 рік.
Надано практичні консультації авторам збірок «Культурна спадщина
Слобожанщини» (число 42), «Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI»
(вип. VI).
ІІІ. Науково-практична робота
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» здійснювалась
робота з розгляду містобудівної документації та документації із землеустрою.
Прийнято:
• Відпрацьовано 212 пакетів документації із землеустрою в м. Харкові та
Харківській області.
• Розглянуто 118 пакетів містобудівної документації (92 детальних
планів території, 26 генеральних планів населених пунктів) на території
м. Харкова та Харківської області.
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Розглянуто 54 звернення щодо розміщення зовнішніх реклам на пам’ятках
місцевого значення.
Проводилася робота з прийому та видачі документів дозвільного
характеру, адміністративних послуг та наданню консультацій в Центрі надання
адміністративних послуг м. Харкова. Опрацьовано, підготовлено та передано до
ЦНАП (43 документа дозвільного характеру УКіТ ХОДА: 23 зареєстровані
дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок; 4 погодження
відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи
уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або
управління; 14 погоджень оренди об’єктів культурної спадщини; 1 дозвіл на
проведення робіт в охоронній зоні пам’яток; 1 дозвіл на проведення робіт на
об’єкті культурної спадщини).
Підготовлено проекти щомісячних звітів про роботу представника
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації в
Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова.
Проведено роботу над розробкою дизайну проекту сайту «Пам’ятки
культурної спадщини Харківщини», написання відповідного технічного завдання
та формування інформативної бази сайту.
Здійснено роботу над порталом надання адміністративних послуг в
електронному форматі.
Розроблено проекти нових технологічних та інформаційних карток
надання адміністративних послуг.
В поточному році продовжувався процес встановлення охоронних дощок
на пам’ятках історії (встановлено 52 охоронних дошки).
Проведена робота з:
 з корегування та наповнення інформацією сайту «Закладу» та сторінки у
соціальній мережі facebook.com. корегування та наповнення інформацією сайту
«Закладу»;
 впорядкування та складання електронного архіву проектів відведення
земельних ділянок;
 з впорядкування та складання електронного архіву містобудівної документації
(детальні плани територій, генеральні плани населених місць тощо);
 з впорядкування та складання електронного архіву облікової документації на
об’єкти культурної спадщини;
 з розроблення генеральних планів об’єктів культурної спадщини;
 упорядкування паперового та електронного архіву облікової документації на
пам’ятки культурної спадщини (сформовано теки, проведено опис документації,
сканування).
IV. Робота з популяризації культурної спадщини
«Закладом» організовано та проведено XXIІІ Міжнародну наукову
конференцію «Слобожанські читання» (17-19, 22-23 квітня).
У відкритті заходу взяв участь заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації А.В. Бабічев, начальник Управління культури і туризму
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ХОДА О.А. Яцина, які привітали присутніх та відзначили почесними грамотами
й подяками окремих фахівців з питань охорони культурної спадщини.
Під час роботи конференції проведено пленарне засідання, а також
працювали 10 секцій:
- Охорона культурної спадщини та музейна справа;
- Історія світових воєн ХХ століття;
- Історія родин та генеалогія;
- Етнографія, фольклористика, діалектологія і літературне краєзнавство;
- Мистецтвознавство та культурологія;
- Археологія, охорона археологічної спадщини;
- Історичне краєзнавство;
- Музична спадщина «Стежками Сковороди»;
- Історія освіти Слобожанщини;
- Церковне пам’яткознавство, історія та музейна справа.
Було організовано роботу 4 круглих столів:
- Некрополь Слобожанщини;
- Мистецька спадщина Слобожанщини;
- Політичні репресії, голодомори в радянській Україні;
- Григорій Петрович Данилевський – український письменник, публіцист
(до 190-річчя від дня народження).
В роботі конференції взяли участь близько 300 осіб, серед яких науковці,
викладачі вузів, вчителі шкіл, студенти, учні шкіл, аспіранти, начальники
відділів культури районних державних адміністрацій, директори, співробітники
музеїв, бібліотек, архівів, краєзнавці Харківської, Сумської, Запорізької,
Донецької, Черкаської, Полтавської областей. Проведено презентацію видань.
«Закладом» організовано та проведено у листопаді поточного року
X Міжнародну
науково-практичну
конференцію
молодих
вчених
«Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», присвячену 130-річчю з дня
народження професора Стефана Андрійовича Таранушенка (1889 – 1976),
мистецтвознавця, історика архітектури, музеєзнавця, організатора та учасника
пам’яткоохоронного руху на Слобожанщині.
Взято участь у організації і проведенні круглого столу «Професор Стефан
Андрійович Таранушенко, мистецтвознавець, історик архітектури, музеєзнавець,
організатор та учасник пам’яткоохоронного руху на Слобожанщині (до 130річчю з дня народження) у м. Лебедині Сумської області.
Співробітниками «Закладу» взято участь у:
- роботі XXV Сумцовських читаннях в Історичному музеї ім.
М.Ф. Сумцова,
- у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «X Луньовські
читання»,
- у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання
богослов’я та історії Церкви»,
- у 33-ій Всеукраїнській практично-пізнавальній конференції «Наукова
думка сучасності і майбутнього» (галузь: «Історія, Релігієзнавство»),
- у 37-ій Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Сучасне
краєзнавство в міждисциплінарному вимірі», присвяченої 175-річчю з дня
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народження І. Ю. Рєпіна (автор доповіді «Новоіванівський цукровий завод, як
об’єкт промислової історії Харківської області. Історико-пам’яткознавчий
аспект» Ліхолєтов Я.В. став лауреатом премії ім. А. Г. Слюсарського 2019 року).
Вийшли друком наступні статті:
- Ліхолєтов Я. В. ХАРКІВСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК (кін. 19 ст.) –
ПЕРША ВІДНОВЛЕНА ПАМ’ЯТКА ПОВОЄННОГО МІСТА ХАРКОВА (194853 рр.): ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ АСПЕКТ // ХРИСТИЯНСЬКА
САКРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ: ВІРА, ДУХОВНІСТЬ, МИСТЕЦТВО: збірник
матеріалів ХІІ міжнародної конференції. — Львів: ЛПБА ПЦУ, 2019. — С. 263266.
- Ліхолєтов Я. В. Національна ідея в нових пам’ятниках України. Пам’ятник
гетьману І.С. Мазепі в Коломаці // Актуальні проблеми музейної та
пам’яткоохоронної діяльності: наук. конф. студ. аспірантів та мол. учених: тези
доповідей, Київ, 12 квіт. 2018 р. — К.: Видавництво Ліра-К, 2018. — С. 104-106.
- Иванов В.М. Тимофей Иванович Буткевич –протоиерей, профессор,
богослов (к 165-летию со дня рождения)//НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ: Збірник
статей учасників тридцять третьої всеукраїнської практично-пізнавальної
інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (29 листопада 5 грудня 2019 р.). Видавництво НМ. Дніпро, 2019. 74 с. – С. 19 – 21.
- Ю.В. Буйнов, Н.Ю. Левченко. Первые самостоятельные полевые
исследования В.П. Андриенко (к истории изучения бондарихинской культуры)
//Старожитності Лівобережного Подніпров’я: збірник наукових праць. До 80річчя В.П. Андрієнка. – Київ-Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 32-42.
- Путятін В.Д. Монументальні твори художньої майстерні О.М. Демченка.
Пошуки нового образу сучасника // Культурна спадщина Слобожанщини. 2019
рік. Число 41. Стор. 114-127.
- В.М. Іванов. Архієпископ Харківський і Охтирський Арсеній (Брянцев)
та церковно-археологічний музей Харківської єпархії» // Двадцять п’яті
Сумцовські читання: збірник матеріалів наукової конференції «Музей
у глобальному світі: інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня
народження М. Ф. Сумцова, 18 квітня 2019 р. / Харківський історичний музей
імені М. Ф. Сумцова. Х.: Майдан, 2019. 202 с. С. 176-182 (Іванов В.М.).
Підготовлено співробітниками статті до друку:
- ««Меморіальна пластика О.М. Демченка» (Путятін В.Д.),
- «Сторінки історії пам’яткоохоронної справи на Слобожанщині. До 15річчя від дня заснування Харківського науково-методичного центру охорони
культурної спадщини» (Бахтіна С.А.).
- «Сад скульптур культурно–історичного центру «Відродження» як
новостворений туристичний об’єкт Харкова» (Путятін В.Д.).
- «Станкова пластика Мамедова» (Путятін В.Д.).
- «Меморіальні дошки у Харкові роботи О.М. Демченка і
В.Д. Семенюка»часів Незалежної України» (Путятін В.Д.).
- «Свято-Миколаївський храмовий комплекс у с. Чернещина Борівського
району як зразок сучасного зодчества у стилі українського бароко»
(Іванов В.М.).
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- «Куп’янське Духовне Училище як сторінка історії Харківської єпархії»
(Іванов В.М.).
Розміщено на сайті «Закладу» збірку «Культурна спадщина
Слобожанщини» (Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і
мистецтво.
Етнографія,
фольклористика,
діалектологія,
літературне
краєзнавство) № 37. 2018 рік.
Написано 14 статей з археологічної тематики до загальнодоступної вільної
багатомовної онлайн-енциклопедії «Wikipedia».
V. Господарська, організаційна та фінансова діяльність
Протягом звітного періоду виконувалось:

ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано
— 997 листів, відправлено — 1167 листів);

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

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

ведення журналу обліку руху співробітників «Закладу»;

ведення архіву особових справ;

ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за їх
поверненням.
Підготовлено, розроблено та подано на підпис проекти наказів «Закладу»
(108 – з особового складу, 30 - з основної діяльності, 2 – з адміністративногосподарських питань, 12 – про короткострокові відрядження, 37 – про надання
щорічних відпусток).
Оформлено табелі обліку відпрацювання робочого часу співробітниками
«Закладу».
Проведено вступні, первинні, повторні та позапланові інструктажі
співробітників з питань пожежної безпеки, охорони праці на робочому місці.
Підготовлено та надано наступні звіти:
- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації щомісячні звіти протягом 2019 року;
- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації квартальні звіти за 2019 рік;
- до Державного казначейства та Управління культури і туризму ХОДА звіт
2018 рік, щомісячні та квартальні протягом 2019 року;
- до пенсійного фонду з єдиного страхового внеску щомісячні звіти;
- щомісячні звіти з праці ф. 1-ПВ до Управління статистики;
- до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради про виплату середнього
заробітку працівникам, призваних на військову службу за призивом під час
мобілізації щомісячні звіти;
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-

-

-

-

-

до податкової інспекції звіти за ф.1-ДФ за 4 квартал 2018 року та
щоквартальні за 2019 рік;
до податкової інспекції «Звіт про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації» за 2018 рік;
до фонду соціального страхування звіт щоквартальні звіти;
по Е-дата щоквартальні звіти;
до Харківської обласної ради (на розпорядження від 02.10.2017 № 147, на
розпорядження від 15.04.2019 № 109);
до фонду соціального захисту інвалідів за 2019 рік;
щоквартально для УКіТ ХОДА інформацію щодо наявних вакансій;
щоквартально для УКіТ ХОДА інформацію про кількість вогнегасників у
«Закладі»;
до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради інформацію про
працевлаштування громадян щоквартально;
до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації звіт про чисельність, склад та рух працівників, які займають
посади керівників та спеціалістів в Обласному комунальному закладі
"Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини"
за 2018 рік (Форма 1-к);
до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації звіт 7-тнв (по травматизму);
до Центру зайнятості про зайнятість і працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2018 рік;
до Центру зайнятості про прийнятих працівників та попит на робочу силу
(вакансії);
до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Плану заходів
щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і пожежної безпеки осінньо-зимовий період 2018-2019 років в
ОКЗ «ХНМЦОКС»;
до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради з моніторингу питань
соціального захисту працівників, призваних на військову службу,
військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на
військову службу за контрактом (ст. 119 КЗпП) щоквартально;
до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані
згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають
бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, станом на 01 січня
2019 року в Центрі, погоджений Шевченківським районним військовим
комісаріатом м. Харкова;
до Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації звіти про роботу «Закладу» за 2018 рік, щомісячні та
квартальні;
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- до УКіТ ХОДА інформацію щодо стану забезпечення протипожежної
безпеки у закладі;
- до УКіТ ХОДА інформацію щодо виконання плану заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру;
- до УКіТ ХОДА інформацію про хід виконання Плану заходів щодо
попередження НС техногенного та природного характеру і пожежної
безпеки в ОКЗ «ХНМЦОКС».
Проведено роботу з РВК м. Харкова та Харківської області щодо звіряння
облікових даних військовозобов’язаних, які працюють у «Закладі».
Проведено роботу стосовно складання номенклатури справ «Закладу» на
2019 рік та погодження її з Управлінням культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації.
Відвідано інструкторсько-методичні заняття в Харківському обласному
військовому комісаріаті з питань ведення персонального військового обліку
військовозобов’язаних і призовників (06.02.2019).
Директором «Закладу» та завідувачем організаційного відділу здійснено
навчання з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області відповідно до
плану комплектування.
Погодженого з начальником Шевченківського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС
України у Харківській області Тесленко Ю.М. графіки проведення у наступному
році протипожежних тренувань та спеціального об’єктового тренування (копію
погодженого графіку надано до УКіТ ХОДА).
Підготовлено та надано до Харківської обласної ради необхідний пакет
документів на затвердження кадрового резерву на посаду директора
ОКЗ «ХНМЦОКС» на 2020 рік.
Директором «Закладу» та відповідальною особою Левченко Н.Ю. взято
участь 27.11.2019 у навчальному семінарі щодо виконання вимог
антикорупційного законодавства, який було організовано Харківською обласною
радою з метою надання фахової допомоги стосовно виявлення й врегулювання
реального та/або потенційного конфліктів інтересів.
Проведено роботу з практиканткою Ощепковою О.С., студенткою ІІІ курсу
денної форми навчання спеціальності «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА
АРХІВНА СПРАВА» Комунального закладу «Харківський вищий коледж
мистецтв» (в т.ч., підготовлено відгук-характеристику).
Проведено співробітникам «Закладу» позаплановий інструктаж з питань
пожежної безпеки, а також щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій під час проведення Новорічних та Різдвяних свят, Свята Водохрещення.

Директор

О. В. Тритинник
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