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Звіт 
про роботу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» за 2020 рік 

 
За звітний період ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі - Заклад) виконувалась робота за планом 
Закладу на 2020 рік, а також позапланові заходи. 

Внаслідок здійснення вищезазначеної роботи результат діяльності Закладу 
має такі показники. 

 
І. Науково-дослідна робота 

В рамках проведення наукових досліджень за темою «Археологія 
Української лінії»: 

- здійснено наукове дослідження пам’ятки історії місцевого значення як 
об’єкта археології – Петрівська кріпость Української укріпленої лінії 
(охоронний № 227/а), Ізюмський р-н, Балаклійська територіальна громада, 

- проведено картографічний та історіографічний аналіз електронних 
дублікатів карт 18 ст., 

- проведено історіографічні дослідження та аналіз і інтерпретацію 
археологічних та наративних джерел щодо історії ручної вогнепальної зброї 
ландміліцейських полків Української лінії. 

В рамках проведення наукових досліджень за темою: «Детальна 
ландшафтна археологічна карта Харківської області» проведено відповідну 
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 на території Балаклійської територальної 
громади Ізюмського району. 

В рамках інвентаризації здійснено дослідження 21 об’єкта археології (18 
курганів та 3 поселення), які розташовані в межах території Балаклійської 
територіальної громади Ізюмського району Харківської області (колишні 
Петрівська та Вербівська сільські ради Балаклійського району). 

Закладом протягом 2020 року продовжувалися заходи з підготовки 
Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток 
історії та культури України». Протягом підзвітного періоду співробітниками 
Закладу написано 303 статті, них: 149 - про пам’ятки історії, 142 - про 
пам’ятки археології, 8 - про пам’ятки монументального мистецтва, 4 
комплексні (іст., мист.). 

Видано книгу «Звід пам’яток історії та культури. Харківська область. 
м. Люботин. м. Первомайський і Первомайський район». 

Проведено доопрацювання загальних словників Харківського району, 
Краснокутської територіальної громади Богодухівського району. 

Продовжується робота з підготовки до видань «Звід пам’яток історії та 
культури. Харківська область. Куп’янський район (Великобурлуцька, 
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Вільхуватська, Дворічанська, Шевченківська територіальні громади)» та «Звід 
пам’яток історії та культури. Харківська область. Чугуївський район 
(Вовчанська, Зміївська, Печенізька, Слобожанська, Старосалтівська 
територіальні громади)». 

Розпочато роботу над творчою спадщиною члена ХО НСХУ Іллічова О.М. 
збір світлин, фотографування об’єктів культурної спадщини та пам’ятників у 
місті, збір статей про діяльність скульптора; складено: перелік кращих творів 
монументаліста О.М. Іллічова (45 об’єктів); розглянуто художні особливості 
двох творів; простежена діяльність Харківської скульптурної фабрики від 1934 
до 1955. 

 
ІІ. Науково-методична робота 

 
У підзвітний період співробітниками Закладу продовжено роботу над 

складанням облікової документації на об’єкти культурної спадщини (складено 
12 комплектів облікової документації: 6 об’єктів історії, 6 археології). 

Складено 271 паспорт на пам’ятки археологічної спадщини, з них: 126 – 
кол. Борівського району, 43 – кол. Великобурлуцького району, 102 – кол. 
Шевченківського району. 

Проведено доопрацювання 78 історичних довідок на об’єкти 
археологічної спадщини, які розташовані в межах колишнього Дергачівського 
району. 

Підготовлено 9 історичних довідок та відповідний ілюстративний 
матеріал щодо об’єктів археологічної спадщини, які розташовані на території 
Люботинської міської громади (згідно з Порядком обліку об’єктів культурної 
спадщини (наказ МКУ від 11.03.2013 №158)). 

Складено 4 історичні довідки на об’єкти монументального мистецтва: 
 Панно «Апофеоз Аполлона». м. Харків, Київський район, вул. Жон 

Мироносиць, 10, 
 Вітраж «Муза архітектури» м. Харків, Київський район, вул. Жон 

Мироносиць, 10, 
 Інтер’єр трапезної «Старовинна гостинність». м. Харків, Київський 

район, вул. Жон Мироносиць, 10, 
 Панно «Анатомія Леонардо да Вінчі». м. Харків, Шевченківський 

район, проспект Незалежності, 12. 
Внесено зміни та доповнення до облікової документації пам’ятки – 

Петрівська фортеця 1731 – 1742. 
Сформовано облікові справи на 509 об’єктів археологічної спадщини та на 

43 пам’ятки культурної спадщини (історичні та монументальні об’єкти). 
Продовжено брошурування та оцифрування документів для подальшого 
формування нових облікових справ на пам’ятки та щойно виявлені об’єкти. 

Приведено у відповідність 2200 паспортів об’єктів культурної спадщини, 
що розташовані на території Харківської області відповідно до наказу МКІП 
України від 03.09.2020 №2088. 

Проведено роботу з внесення змін до облікової документації пам’яток 
археології місцевого значення – поселення Харків, поселення Богодухів, 
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поселення «Велика Данилівка-6» з метою виключення із площі пам’яток 
земельних ділянок, на яких проведено повне археологічне дослідження. 

Здійснено роботу щодо доповнення паспортів та облікових карток на 
об’єкти культурної спадщини колишніх Вовчанського, Дергачівського, 
Борівського та Балаклійського районів, в т.ч. сформовано 253 додатки до 
облікової документації за новим наказом МКІП України від 03.09.2020 №2088 
по кол. Близнюківському району. 

Завершено роботу над історичною довідкою «Комплекс об’єктів 
культурної спадщини колишньої садиби Донець-Захаржевських – Задонських: 
будинок, руїни кол. Преображенського храму і сторожки» (відповідно до 
завдань за результатами засідання робочої групи з метою обстеження об’єкта 
культурної спадщини – пам’ятки історії місцевого значення за адресою: 
Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніки, 4. 

Визначено 774 кадастрових номери земельних ділянок в межах пам’ятки 
археології – Поселення Ізюм з метою подальшого встановлення фактів 
можливого порушення норм Земельного кодексу України та 
пам’яткоохоронного законодавства під час погодження документації із 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території м. Ізюм. А 
також 50 кадастрових номерів земельних ділянок з метою встановлення 
власників пам’яток археології, які розташовані на території Борівського 
району. 

Відпрацьовано наступну науково-проєктну документацію: 
- «Історико-архітектурний опорний план м. Ізюм Харківської області» з 

визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних 
ареалів, 

- «Ремонт (реставраційний) пам’ятки архітектури та містобудування 
місцевого значення, охоронний № 125 «Північний флігель садибного будинку» 
по вул. Чернишевській, 14 в м. Харкові, 

- «Історико-архітектурний опорний план смт Краснокутськ. Проект 
визначення меж та режимів зон охорони пам’яток, історичного ареалу», 

- «Розробка та впровадження архітектурно-художньої концепції 
оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій м. Харкова, 
інформаційних та рекламних конструкцій», 

- щодо нового будівництва гуртожитку для студентів, викладацького 
складу і наукових співробітників по вул. Куликовській, 2, 4 в м. Харкові, 

- щодо нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з 
підземним гаражем по вул. Маршала Бажанова, 11 в м. Харкові, 

- «Ремонт (реставраційний) частини (балкону) пам’ятки архітектури та 
історії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9, літ. «А-
2», 

- «Ремонт (реставраційний) нежитлової будівлі» за адресою: м. Харків, 
пров. Руставелі, 10, літ. «А-4». 

- «Ремонт (реставраційний) частини будівлі комунального закладу 
«Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 30 Харківської міської 
ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу С.О. Борзенка», 
розташованої за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 4 (коригування), 



 4

- на проведення протиаварійних робіт щодо реабілітації нежитлової 
будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 131, 

- «Історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам’яток міста 
Куп’янська Харківської області». 

У звітний період взято участь в обробці статистичного звіту 1-ПКС «Звіт 
про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» за 2019 рік 
(підготовлено проєкт звіту) та триває підготовка статистичного звіту 1-ПКС за 
2020 рік. 

Співробітниками Закладу у 2020 році проведено огляд, дослідження (та 
підготовлено відповідні документи за результатами) наступних об’єктів 
культурної спадщини, у складі комісії Департаменту культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації: 

09.01.2020 пам’ятки історії – Будинок, у якому 1874-1896 рр. містилася 
художня школа. М. Д. Раєвської-Іванової (вул. Чернишевська, 6) та пам’яток за 
адресами: вул. Чернишевська, 14, 28, 73а, 

24.01.2020 пам’ятки археології національного значення - «Салтівський 
археологічний комплекс: городище та катакомбний могильник» у селищі 
Верхній Салтів Рубіжненської селищної ради Вовчанського району, 

25.01.2020 пам’ятки історії – Будинок, в якому жили О. М. Бекетов та 
М. С. Самокиш (вул. Дарвіна, 37), 

25.01.2020 пам’ятки історії – Будинок, в якому з 1913 по 1939 р. жив 
М. М. Синельников (вул. Дарвіна, 29) та за адресою: м. Харків, Пушкінський 
в’їзд, 6), 

18.02.2020 пам’ятки історії місцевого значення – Будинок, в якому 
містилась недільна школа Х. Д. Алчевської (м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 
9) у зв’язку з обвалом частини балкону ІІ поверху на будинку Виставкової зали 
ОКЗ “Харківський художній музей» Складено акт огляду, 

21.02.2020 пам’ятки історії місцевого значення «Будинок, у якому в 70-х 
роках XVIII жив Г.С. Сковорода», розташованої за адресою: Харківський 
район, смт Бабаї, вул. Михайлівська, 1 у рамках розгляду депутатського 
звернення депутата Харківської обласної ради В. Кисіля стосовно заяви 
гр. О. Тарасової щодо спорудження магазину безпосередньо біля пам’ятки 
історії, 

25.02.2020 пам’ятки історії по вул. Алчевських, 44 у м. Харкові, 
04.03.2020 здійснено виїзд у с. Питомник Русько-Лозівської сільської ради 

Дергачівського району у рамках розгляду звернення В. Абелєнцева на 
виїзному прийомі громадян, який відбувся 26.02.2020 у с. Руська Лозова 
Дергачівського району щодо ремонту пам’ятника на братській могилі, 

04.06.2020 пам’ятки історії та архітектури місцевого значення – Будівля 
«Цирку-театру Грімке», розташованої за адресою: м. Харків, м-н Національної 
Гвардії, 17, 

23.06.2020 об’єкта культурної спадщини – Монумент Захисникам 
України, розташований у м. Харків, на площі в сквері майдану Захисників 
України, відповідно до листа Почесного голови Ради Харківської обласної 
громадської організації «Спілка Ветеранів АТО» П.Ф. Федорова, 
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06.08.2020 пам’ятки історії місцевого значення за адресою: м. Харків, 
Римарська, 21 (мета огляду полягала у вирішенні питання стосовно 
повернення на будівлю пам’ятних дошок, демонтованих перед початком 
ремонтних робіт), 

26.08.2020 пам’ятки історії місцевого значення – «Братська могила» в 
сел. Питомник Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району (в ході 
огляду пам’ятки було визначено характер пошкоджень, погоджено покроковий 
механізм проведення ремонту (реставраційного) та склад необхідної науково-
проєктної документації), 

02.09.2020 огляд пам’яток, розташованих на території Харківської ТЕЦ-3 
(охор. № 1883), АТ «ТУРБОАТОМ» (охор. № 1882), ДП «ХЕМЗ» (охор. 
№ 1992), 

16.09.2020 пам’ятки історії за адресою: майдан Героїв Небесної Сотні, 36 з 
метою фотофіксації та одержання нових знань про пам’ятку (охоронний 
№ 1607) та її характерні властивості, 

25.09.2020 пам’ятки історії за адресою: вул. Семінарська, 46 з метою 
фотофіксації та одержання нових знань про пам’ятку (охоронні номери: № 46 і 
№ 43) та її характерні властивості, 

30.09.2020 пам’ятки історії - Будинок і колишня садиба Г.М. Хоткевича в 
смт Високий Харківського району, вул. Горького, 10, 

17.09.2020 на виконання наказу Департаменту культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації від 16.09.2020 №170, 
співробітники Закладу здійснили дослідження частини пам’ятки археології 
місцевого значення – Поселення Харків (наказ Міністерства культури України 
від 28.11.13 № 1224) на території земельної ділянки площею 0,1 га за 
кадастровим номером 6310136600:01:024:0051 (згідно Публічної кадастрової 
карти України), що розташована за адресою м. Харків, вул. Куликівська 32, в 
Центральному історичному ареалі м. Харків (наказ МКМС від 27.02.2020 
№ 1199). 

У 2020 році тривала робота щодо укладення охоронних договорів 
(підготовлено та за результатами укладено 472 охоронні договори та 2 
попередні охоронні договори на пам’ятки історії та монументального 
мистецтва). 

Також, з метою подальшого укладення охоронних договорів на пам’ятки 
археологічної спадщини підготовлено проєкти листів на власників пам’яток 
археології (457 листів по колишнім Шевченківському та Великобурлуцькому 
районам). 

Створено проєкт охоронного договору на пам’ятку місцевого значення за 
видом археологічний, за функціональним призначенням – курган. 

Керівництвом та співробітниками Закладу у 2020 році взято участь у: 
▪ селекторній нараді, яка відбулась 28.08.2020 під головуванням 

заступника голови ХОДА Євгенія Грицькова., 
▪ 22 та 24.09.2020 онлайн воркшопах «Культурна спадщина. Збереження 

та популяризація в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)», 
організованих Обласним методичним центром культури і мистецтв Запорізької 
обласної ради. Записи воркшопів доступні за посиланнями:  
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o https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LJugGAuk 
o https://www.youtube.com/watch?v=2SvVm3ZhPTs&feature=youtu.be. 

▪ 11.11.2020 засіданні обласної редакційної колегії Харківського тому 
«Звід пам’яток історії та культури України», 

▪ 03.12.2020 робочій нараді щодо підтримки та проведення заходів, 
присвячених 300-річчю від дня народження Г.С. Сковороди (за участю 
керівництва Харківської обласної державної адміністрації). 

Також взято участь в наступних заходах Міністерства культури та 
інформаційної політики України (в онлайн-режимі): 

17.12.2020 у семінарі, присвяченому дослідженню, обліку та збереженню 
об’єктів монументального мистецтва ІІ пол. XX ст., 

22.12.2020 у онлайн-конференції на тему «Впровадження нової редакції 
Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» (підготовлено короткий звіт за 
підсумками року та пропозиції щодо удосконалення процедури обліку об’єктів 
культурної спадщини та ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України). 

Взято участь у проведенні засідань Консультативної ради з питань 
охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації (03.07.2020, 11.11.2020, 
18.12.2020) та підготовлено відповідні матеріали за результатами засідань. 

Протягом року надавалась інформація для Департаменту культури і 
туризму Харківської обласної державної адміністрації, в тому числі: 

▪ пропозиції щодо змін Порядку обліку об’єктів культурної спадщини 
(наказ МКУ від 11.03.2013 №158), 

▪ заперечення до рішення Харківського окружного адміністративного суду 
від 12.03.2020 №520/3248/2020 стосовно визнання протиправним та скасування 
рішення Управління культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації стосовно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР “КОМІЛЬФО”» по вул. Сумській, 13 м. Харків, 

▪ щодо непогодження ДКіТ ХОДА дозвільних документів стосовно проєкту 
реконструкції будівлі по вул. Сумській, 11 в м. Харків, 

▪ пропозиції щодо позитивних та негативних аспектів нового 
адміністративного районування Харківської області в розрізі охорони 
культурної спадщини, 

▪ для підготовки відзиву щодо судового засідання стосовно питання 
погодження документації із землеустрою по вул. Сумській, 13 в м. Харків, 

▪ пропозиції щодо проблемних питань пам’яткоохоронної діяльності для 
робочої наради з МКІП України та головою ХОДА, 

▪ для підготовки апеляційної скарги на рішення Харківського окружного 
адміністративного суду від 17.11.2020 № 520/9442/2020 стосовно позовних 
вимог ТОВ «ДІАМАНТ 2006» до Управління (нині – Департаменту) культури і 
туризму Харківської обласної державної адміністрації про визнання 
протиправними та скасування рішень, зобов’язання вчинити певні дії щодо 
погодження «Проекту реконструкції житлової будівлі літ. «А-4» під 
багатофункціональний торговельний комплекс» по вул. Сумській, 11 в 
м. Харкові, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LJugGAuk
https://www.youtube.com/watch?v=2SvVm3ZhPTs&feature=youtu.be
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▪ пропозиції щодо підготовки проєкту Програми економічного і соціального 
розвитку Харківської області на 2021 рік, 

▪ пропозиції щодо заявки на грант проєкту «Реставрація та пристосування 
для екскурсійного відвідування Печерного християнського скиту (пам’ятка 
історії місцевого значення, охоронний № 2655-Ха) в смт Ков’яги Валківського 
р-ну Харківської області», 

▪ для засідань архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації 
(28.02, 26.06, 17.09, 16.10, 10.12, 11.12.2020), 

▪ пропозиції щодо внесення змін до пам’яткоохоронного законодавства, 
▪ пропозиції до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Харківської області на 2021- 2027 роки за формою до п. 1.5.8 «Охорона 
та збереження об’єктів культурної спадщини» та розміщені в онлайн форматі, 

▪ щодо виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони 
нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, 

▪ пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові», 

У Закладі створено Наукову раду, яка є колегіальним органом, який 
виконує консультативно-дорадчі функції та призначена для управління 
науковою діяльністю. Проведено збори наукових співробітників та засідання 
Наукової ради (підготовлено відповідну документацію). 

Проведено аналітичну роботу у відповідності до наданих РДА та 
територіальними громадами матеріалів щодо визначення пріоритетних 
пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, які 
потребують невідкладного ремонту, а також щодо проектів землеустрою. 

 
 

ІІІ. Науково-практична робота 
 
Протягом 2020 року співробітниками Закладу здійснювалась робота з 

розгляду містобудівної документації та документації із землеустрою.  
Відпрацьовано 269 пакетів документації із землеустрою у м. Харкові та 

у Харківській області. 
Розглянуто 152 пакети містобудівної документації (102 детальних плани 

територій, 50 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова 
та Харківської області. 

Відпрацьовано 38 звернень 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 38 документів дозвільного характеру ДКіТ ХОДА представником 
Центру (20 зареєстрованих дозволів на проведення археологічних розвідок, 
розкопок; 8 погоджень відчуження або передачі пам’яток місцевого значення 
їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у 
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володіння, користування або управління; 1 непогодження програм та проектів 
містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, 
меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися 
на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; 9 дозволів на 
проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), 
їх територіях та в зонах охорони) 4 листи щодо відмови в наданні документів 
дозвільного характеру. 

Підготовлено проєкти щомісячних звітів про роботу представника 
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова. 

Проведено роботу щодо підготовки проєктів оновлених інформаційних та 
технологічних карток адміністративних послуг ДКіТ ХОДА. 

Проведена робота з: 
 з корегування та наповнення інформацією сайту Закладу та сторінок у 

соціальних мережах «Facebook» та «Instagram»; 
 впорядкування та складання електронного архіву проєктів 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 
 

Триває робота над створенням сайту «Пам’ятки культурної спадщини 
Харківщини» (тестування сайту, виявлення багів, формування інформативної 
бази). Вказаний ресурс вмістить в собі паспорти на пам’ятки культурної 
спадщини, історичні довідки із зазначенням історичних нашарувань, 
фотофіксацію об’єктів культурної спадщини в різні часи, геолокацію тощо. 

11 березня 2020 року в приміщенні Художньо-меморіального музею 
І. Ю. Рєпіна (зала живопису Художньої галереї, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2) 
відбулася презентація книги «Звід пам’яток історії та культури України: 
Харківська область. м. Чугуїв і Чугуївський район». Енциклопедичне видання 
складається з окремих нарисів про м. Чугуїв і Чугуївський район, в яких 
простежується не тільки історичний розвиток краю від найдавніших часів й до 
сьогодення, але й проводиться аналіз появи та збереження об’єктів культурної 
спадщини Чугуївщини, двох розділів про пам’ятки, в яких міститься 264 статті 
про об’єкти культурної спадщини, а також близько 450 світлин та розширеного 
науково-довідкового апарату. 
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Електронну версію книги «Звід пам’яток історії та культури України: 
Харківська область. м. Чугуїв і Чугуївський район» розміщено на сайті 
Закладу та Інституту історії НАН України. 

Співробітниками Закладу взято участь у 
- у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи» 
(м. Суми) – Дідик В.В. з доповіддю «Ручна вогнепальна зброя 
ландміліцейських полків Української лінії (за археологічними та історичними 
даними)», 

- у ІІ Всеукраїнському археологічному з’їзді – Дідик В.В. з доповіддю 
«Ландшафтний аналіз черняхівських старожитностей водозбору Сіверського 
Дінця», 

- науковій конференції ХІАО Дідик В.В. з доповіддю «Топографія 
поселень пізньоримського часу у водозборі Сіверського Дінця», 

- у науковій конференції «Музей у глобальному світі: інновації та 
збереження традицій», присвяченій 100-річчю Харківського історичного 
музею імені М.Ф. Сумцова (Іванов В.М. на тему: «Лебединський художній 
музей імені Б. К. Руднєва: історія та сьогодення (м. Лебедин Сумської обл.)» 
на секції «Фондові зібрання та дослідження краю у науково-дослідній, 
експозиційній та науково-освітній діяльності музею», 

- у 38-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених 
«Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-
річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського) у форматі он-лайн на 
платформі Zoom: 

▪ Ліхолєтов Я. В. «Харківський том енциклопедичного видання 
«Звід пам’яток історії та культури України». Історичний аспект», 

▪ Фільчаков М.М. «Охоронні дошки на пам’ятках археології в 
Харківській області», 

▪ Іванов В.М. «Харьковское епархиальное женское училище как 
губернский центр образования для девиц в Харькове начала ХХ века». 

 
Вийшли друком статті співробітників Закладу: 

- Путятін В.Д. Сад скульптур під відкритим небом Харкова // 
Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 43. 
– Харків: Курсор, 2020. – С. 5-30; 

- Путятін В.Д. Міська скульптура народного художника України 
К.С. Мамедова // Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових 
статей. Число 43. – Харків: Курсор, 2020. – С. 31-51; 

- Василь Іванов. Куп’янське Духовне Училище як сторінка історії 
Харківської єпархії // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 220-річчя 
створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р., м. Харків. Харків: ХДС, 
2020. С. 24-29; 

- Ліхолєтов Я. Використання об’єктів культурної спадщини в музейній 
педагогіці (на прикладі музейних фестивалів Харківської області) // 
ХРИСТИЯНСЬКА САКРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ: ВІРА, ДУХОВНІСТЬ, 
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МИСТЕЦТВО: збірник матеріалів ХIII міжнародної конференції. — Львів: 
ЛПБА ПЦУ, 2020. — С. 106-110; 

- Путятін В.Д. Меморіальна пластика початку XXI cт. роботи 
О.М. Демченка як виклик масовій культурі. До 55-річчя від дня народження 
майстра // Культурна спадщина Слобожанщини. – Число 44. – Харків: Курсор, 
2020. – С. 26-38; 

- Путятін В.Д. Меморіальні дошки роботи О.М. Демченка та 
В.С. Семенюка як твори мистецтва // Культурна спадщина Слобожанщини. – 
Число 44. – Харків: Курсор, 2020. – С. 39-52; 

- Бахтіна С.А. Сторінки історії пам’яткоохоронної справи на 
Слобожанщині. До 15-річчя від дня заснування Харківського науково-
методичного центру охорони культурної спадщини // Культурна спадщина 
Слобожанщини. – Число 44. – Х.: Курсор, 2020. – С. 5-25; 

- Бахтіна С.А. «Memoires de la Fee aux Miettes» К 185-летию со дня 
рождения писательницы, автора воспоминаний «Быль XIX столетия» 
Екатерины Васильевны Задонской (1834-1918) и 110-летию со дня издания её 
пятитомного труда (1907-1909)» // Культурна спадщина Слобожанщини. – 
Число 44. – Х.: Курсор, 2020. – С. 130-144. 

Співробітником Закладу Золотовою Ю.В. взято участь в оцінюванні 
фотографій в рамках 1-го, 2-го та фінального турів української частини 
міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки». 

Ведеться робота над ілюстративним матеріалом для книги «Українська 
лінія: історія, фортеці, зброя, побут». 

Підготовлено до друку наступні статті співробітників Закладу: 
- «Образ Феміди у скульптурі Харкова (твори 1995 – 2018 рр.)» 

(Путятін В.Д.), 
- «Нові ставрографічні матеріали Нового часу з теренів Харківської 

області» (Дідик В.В.). 
- «Обстеження Петрівської фортеці Української лінії» (Дідик В., 

Охріменко Г., Білько І., Фільчаков М., Качало С., Баєва І.), 
- «Археологічні розвідки 2020 року в нижній течії р. Берека 

Балаклійського району Харківської області» (Дідик В.В.). 
Продовжено підготовку до публікації статей учасників XXIII і XXIV 

Міжнародних наукових конференцій «Слобожанські читання» у науковій 
збірці «Культурна спадщина Слобожанщини» (робота з авторами). 

 
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 реєстрації приходу на роботу працівників та 

контролю за додержанням співробітниками правил внутрішнього трудового 
розпорядку і виконавчої дисципліни Закладу; 
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 ведення журналу обліку руху співробітників Закладу; 
 ведення архіву особових справ; 
 ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за 

їх поверненням. 
Видано накази керівництва Закладу (108 – з особового складу, 30 - з 

основної діяльності, 2 – з адміністративно-господарських 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, з 
попередження надзвичайних ситуацій. 

Підготовлено та надано наступні звіти: 
- до Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації щомісячні, щоквартальні звіти протягом 2020 року; 
- до Державного казначейства та Департаменту культури і туризму ХОДА 

звіт 2019 рік, щомісячні та квартальні протягом 2020 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; 

- до податкової інспекції звіти за ф.1-ДФ за 4 квартал 2019 року та 
щоквартальні за 2020 рік; 

- до фонду соціального страхування звіт щоквартальні звіти; 
- по Е-дата щоквартальні звіти; 
- до Харківської обласної ради (на розпорядження від 15.04.2019 № 109 (зі 

змінами); 
-  до фонду соціального захисту інвалідів за 2019 рік; 
- щоквартально для ДКіТ ХОДА інформацію щодо наявних вакансій; 
-  щоквартально для ДКіТ ХОДА інформацію щодо стану забезпечення 

протипожежної безпеки у закладі (про вогнегасники); 
-  до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради інформацію про 
працевлаштування громадян щоквартально; 

- до ДКіТ ХОДА 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 
2019 рік (Форма 1-к); 

- до Центру зайнятості про зайнятість і працевлаштування громадян, що 
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2019 рік; 

- до Центру зайнятості про прийнятих працівників та попит на робочу 
силу (вакансії); 

-  до ДКіТ ХОДА узагальнену інформацію про хід виконання Плану 
заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
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природного характеру і пожежної безпеки осінньо-зимовий період 2019-2020 
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 ДКіТ ХОДА 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 2020 року ОКЗ «ХНМЦОКС», погоджений з військовим комісаром 
Шевченківського районного військового комісаріату м. Харкова; 

-  до ДКіТ ХОДА звіти про роботу Закладу за 2019 рік, щомісячні та 
квартальні; 

- до ДКіТ ХОДА інформацію щодо виконання плану заходів з 
профілактики травматизму невиробничого характеру; 

- до ДКіТ ХОДА інформацію про хід виконання Плану заходів щодо 
попередження НС техногенного та природного характеру і пожежної безпеки 
осінньо-зимовий період 2020-2021 років; 

- звіт до Харківської обласної ради щодо проведеного списання майна у 
2019 році; 

- до ДКіТ ХОДА пропозиції на період 2020-2022 рр. у сфері техногенної 
та пожежної безпеки за наведеною формою; 

- до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради оперативну інформацію з 
охорони праці за 2019 рік та щоквартально протягом 2020 року; 

- до ДКіТ ХОДА щоквартально інформацію про виконання заходів щодо 
протидії поширенню коронавірусу COVID-19; 

- начальнику Шевченківського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України у 
Харківській області Ю.М. Тесленку звіти про проведення спеціального 
об’єктового тренування з питань цивільного захисту та протипожежного 
тренування у липні 2020 року та про проведення протипожежного тренування 
у листопаді 2020 року. 

Ведеться постійна робота та контроль у системі «ProZorro». 
Здійснено роботу щодо звіряння облікових даних військовозобов’язаних 

співробітників з РВК м. Харків та Харківської області. 
Проведено роботу над Положенням про ОКЗ «ХНМЦОКС» у новій 

редакції. 
Проведено роботу стосовно складання номенклатури справ Закладу на 

2021 рік та погодження її з Департаментом культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації. 

 
 
Директор       О. В. Тритинник 


