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Звіт 
про роботу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» за 2018 рік 

 
За підзвітний період ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі - «Заклад») виконувалась робота за планом 
«Закладу» на 2018 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 адміністрації від 05 березня 2018 року № 54 «Про 
проведення інвентаризації пам’яток (об’єктів) культурної спадщини у районах 
Харківської області в 2018 році» та заходів річного плану «Закладу» проведена 
інвентаризація об’єктів культурної спадщини Великобурлуцького та 
Дергачівського районів (візуально обстежено, зафотофіксовано, обміряно, 
встановлено координати): 

● 279 об’єктів археології Великобурлуцього району, з них 197 мають 
статус пам’ятки. Виявлено 114 об’єктів які не відповідають критеріям 
археологічної пам’ятки та помилково були обліковані в попередні роки; 

● 122 пам’ятки археології та 18 щойно виявлених об’єктів 
археологічної спадщини Дергачівського району; 

● 106 пам’яток історії (64 пам’ятки історії у Дергачівському районі, 42 
пам’ятки історії у Великобурлуцькому районі). 

● 3 пам’ятки монументального мистецтва (1 – у Дергачівському районі, 
2 – у Великобурлуцькому районі). 

Також в ході інвентаризації фахівцями виявлено 19 нових об’єктів 
культурної спадщини, серед яких будинки школи, колишнього госпіталю, 
майстерень, стаєнь, колишнього ремісничого училища, братські могили 
радянських воїнів часів Другої світової війни та жертв нацизму (1942), могила 
генерал-лейтенанта у відставці Задонського О.В. 

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 2017 рік та 
проведено попередню обробку статистичного звіту 1-ПКС за 2018 рік. 
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На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
укладено 323 охоронні договори. 

Згідно з Указом Президента України «Про забезпечення підготовки і 
випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та 
культури України» від 11 грудня 2000 року № 1328, Указом Президента України 
«Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного 
видання «Звід пам’яток історії та культури України» від 28 листопада 2007 року 
№ 1156, постановою Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення видання томів Зводу пам’яток історії та культури України» від 14 
березня 1992 року № 131, наказом Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації «Про випуск Харківського тому багатотомного 
енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» від 
16 листопада 2016 року № 216, використовуючи у практичній роботі «Методичні 
рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам’яток історії та культури 
України» (Київ, 1993, 2008), «Закладом» у 2018 році продовжувалася реалізація 
заходів з підготовки Харківського тому багатотомного енциклопедичного 
видання «Звід пам’яток історії та культури України». 

Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» написано 180 
статей, з них 26 — про пам’ятки археології, 133 — про пам’ятки історії, 3 — 
про пам’ятки монументального мистецтва, 8 — про пам’ятки архітектури, 
10 комплексних (історія, мистецтво, архітектура). 

Здійснено літературне редагування 77 статей по м. Чугуїв, Чугуївському, 
Вовчанському районам Харківської області. 

Доопрацьовано видання «Звід пам’яток історії та культури України: 
Харківська область. м. Куп’янськ і Куп’янський район». 
 

ІІ. Науково-методична робота 
 

З метою збереження культурного надбання, уникнення порушень чинного 
пам’яткоохоронного законодавства, було підготовлено проект звернення до 
регіонального відділення фонду державного майна України у Харківській 
області. 

З метою недопущення порушення вимог чинного пам’яткоохоронного 
законодавства підготовлено проект листа на МКУ стосовно процедури 
скасування історико-містобудівного обґрунтування. 

Внесено пропозиції до розділу «Збереження культурної спадщини» 
(пам’ятки історії, монументального мистецтва та археології) проекту Програми 
розвитку культури і туризму та збереження культурної спадщини в Харківській 
області на 2019-2023 роки за наданою формою. 

З метою належного виконання норм, передбачених чинним 
законодавством, недопущення порушень та перевищення повноважень при його 
виконанні під час розгляду та погодження містобудівної документації, порушено 
клопотання про направлення листа до Департаменту Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Харківській області стосовно надання роз’яснень 
відповідно до змін, внесених у Постанову Кабінету Міністрів України №318. 
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Перевірено факти руйнування пам’яток культурної спадщини в м. Харкові 
та Харківській області. За даними фактами порушення пам’яткоохоронного 
законодавства підготовлені відповідні матеріали для направлення в 
правоохоронні органи, Міністерство культури України тощо, серед них: 

1. Про факт пошкодження пам’ятки історії місцевого значення – Печерного 
християнського скиту кінця XVIII – початку XIX ст. за адресою: Харківська обл., 
Валківський район, Ков'язька селищна рада, смт Ков'яги, тупик Маяковського. 

2. Стосовно зафіксованого часткового руйнування пам’ятки місцевого 
значення – Чугуївське городище. Складено Акт технічного стану об’єкта 
(пам’ятки) культурної спадщини. 

Співробітниками «Закладу» проведено значну роботу з розгляду проекту 
Історико-архітектурного опорного плану м. Харкова та надання пропозицій щодо 
його коригування. 

Здійснено опрацювання та підготовку проекту пропозицій щодо 
збереження об’єктів культурної спадщини для генерального плану м. Люботин. 

 
За дорученням посадових осіб Управління культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації підготовлено інформацію на запити щодо: 
• пропозицій до рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стан, 

проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні», які 
відбудуться 18.04.2018; 

• реалізації Державної стратегії регіонального розвитку; 
• пропозицій для Програми розвитку культури Харківської області у сфері 

охорони культурної спадщини; 
• пропозицій для співпраці з Google щодо охорони культурної спадщини; 
• питання збереження культурної спадщини та необхідності посиленого 

акцентування всіх рівнів влади на питаннях розвитку культури (інформація 
для голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної для 
проведення наради 28.02.2018 за участі заступника Міністра культури 
України Тамари Мазур). 
 

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: 
▪ 478 комплектів облікової документації: 13 комплектів облікової 

документації на об’єкти культурної спадщини, які розташовані на території 
Первомайського району, 23 комплекти облікової документації на об’єкти 
культурної спадщини, які розташовані на території Люботинської м. р., 442 
комплекти облікової документації на об’єкти культурної спадщини, які 
розташовані на території Вовчанського району. 
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▪ 119 паспортів на об’єкти археологічної спадщини: 38 паспортів на 
об’єкти археологічної спадщини, які розташовані на території Первомайського 
району, 1 паспорт на об’єкт археологічної спадщини, який розташований на 
території Люботинської м. р., 80 паспортів на об’єкти археологічної спадщини, 
які розташовані на території Вовчанського району. 
 

На пам’ятки історії, монументального мистецтва та комплексні складено: 
▪ 70 паспортів на пам’ятки історії; 
▪ 102 комплекти облікової документації: на 100 пам’яток історії, 2 – 

пам’ятки монументального мистецтва. 
 

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. 

Розпочато роботу з доопрацювання облікової документації відповідно до 
зауважень Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (протокол № 
6/18). 

Складено облікові картки, історичні довідки та графічний матеріал на 
ділянки Української оборонної лінії між Єфремівською – Олексіївською 
фортецями, Олексіївською – Михайлівською фортецями та Єфремівською – 
Парасковіївською фортецями у межах Первомайського р-ну. 

«Закладом» порушено клопотання перед Управлінням культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації про направлення наступних листів: 

 щодо звернення до Харківської обласної державної адміністрації з 
метою необхідності скасування рішень Харківського облвиконкому, прийнятих 
на підставі Закону УРСР від 13 липня 1978 року «Про охорону і використання 
пам’яток історії і культури», при наявності наказів Центрального органу 
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо внесення або 
невнесення об’єктів (пам’яток) до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України; 

 з метою належного виконання облікової документації на об’єкти 
культурної спадщини про направлення листа до Головного управління 
Держгеокадастру у Харківській області з метою визначення власників та 
користувачів земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти археологічної 
спадщини; 

 на МКУ щодо проведення нагляду за науковими археологічними 
дослідженнями пам’яток археології представниками органу охорони культурної 
спадщини обласного рівня, та ін. 

Проведено аналіз та внесено зауваження до проектів планів соціально-
економічного розвитку Малинівської селищної об’єднаної територіальної 
громади Чугуївського району Харківської області до 2020 року, Зачепилівської 
ОТГ, Нововодолазької, Наталинської, Коломацької, Оскільської, 
Малоданилівської ОТГ. 
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Здійснено роботу над проектом «Цифрова трансформація» від Google в 
питанні надання даних про об’єкти культурної спадщини Харківської області 
(завершено роботу над пам’ятками національного значення). 

Взято участь у підготовці матеріалів і проведенні засідання обласної 
редколегії Харківського тому Зводу пам’яток 14.03.2018, на якому затверджено 
річний (2017) звіт про роботу обласної редколегії та план на 2018 рік, а також 
погоджено загальний словник по 2 адміністративним одиницям ― м. Чугуєву та 
Чугуївському району. За ухвалою редколегії надіслано її членам на розгляд 
електронний макет збірки по Куп’янщині. Отримано позитивні відгуки. 

Протягом року здійснювалось співробітництво з Головною редакційною 
колегією Зводу пам’яток (м. Київ): підготовлено та надіслано річний звіт про 
підготовку Харківського тому в 2017 році та інформацію про організаційні 
засади підготовки тому Зводу пам’яток, проект плану роботи обласної 
редакційної колегії на 2018 рік. Отримано рекомендацію до публікації збірки 
«Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область. м. Куп’янськ і 
Куп’янський район». 

Погоджений обласною редколегією загальний словник по м. Куп’янську та 
Куп’янському районі отримав позитивну рецензію від кандидата історичних 
наук, доцента, старшого наукового співробітника Інституту історії України 
Національної академії наук України Г. Г. Денисенко. Також отримано 
позитивну рецензію для видання книги від доктора історичних наук, професора 
кафедри історії Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди О. М. Богдашиної. 

Ведеться робота з доопрацювання збірки «Звід пам’яток історії та культури 
України: Харківська область. м. Чугуїв і Чугуївський район». 

Виконано доопрацювання загального і профільних словників за видами: 
археологія, монументальне мистецтво, архітектура, історія по м. Люботин. 
Розпочато роботу з перегляду словників по м. Первомайську, Первомайському 
району. 

Продовжено роботу з вилучення із профільних словників назв пам’яток, 
що потрапили під дію Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», їх поповнення, внесення змін в назви 
вулиць у зв’язку з їх перейменуванням. 

У підзвітний період підготовлено та взято участь у засіданнях комісій з 
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури республіканського 
значення 13.02.2018, 18.06.2018, 09.11.2018. 

За результатами роботи вище зазначеної комісії, 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-IV «Про внесення 
змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини»» було занесено 219 
об’єктів археологічної спадщини, 92 об’єкти історії та 3 монументального 
мистецтва. 

Протягом 2018 року здійснено підготовку та взято участь у засіданнях 
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні 
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культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, які відбулися 
15.02.2018, 19.06.2018, 12.12.2018. 

Подано на засідання та схвалено Консультативною радою з питань 
охорони культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації облікову документацію на 740 об’єктів 
культурної спадщини (718 на включення до реєстру, 22 на вилучення з реєстру). 

Підготовлено звіт роботи Комісії з перегляду списків (переліків) пам’яток 
історії та культури республіканського чи місцевого значення за 2018. 

Підготовлено проекти Висновків Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної 
державної адміністрації №№ 41-43 щодо доцільності занесення об’єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Власникам об’єктів культурної спадщини було направлено 3 повідомлення 
про занесення об’єктів історії та монументального мистецтва до Переліку 
об’єктів культурної спадщини. 

Керівництвом та співробітниками «Закладу» у 2018 році взято участь у: 
▪ нараді з залученням спеціалістів Харківського історичного музею, 

редакційно-видавничої групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією» 
тощо при Управлінні культури і туризму Харківської облдержадміністрації щодо 
створення експозиції на тему «Голодомор 1932-1933 років на Харківщині. 

▪ засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 
містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації 
(08.02.2018, 15.02.2018, 22.02.2018, 05.04.2018, 24.05.2018, 27.06.2018, 
09.08.2018, 19.09.2018, 27.09.2018, 22.11.2018, 27.12.2018). 

▪ 21.03.2018 семінарі-тренінгу «Написання заявок на конкурси програми 
ЄС Креативна Європа». 

▪ зустрічі з громадськістю з питання «Основні напрями роботи в сфері 
охорони культурної спадщини (пам'ятки історії, археології, монументального 
мистецтва), проблемні питання та шляхи їх вирішення», яка стосувалася 
взаємодії громадських активістів та органів влади в сфері охорони культурної 
спадщини. Формат зустрічі мав характер подання інформації-звіту щодо 
діяльності органу охорони, а також діалогу «питання-відповідь». 

▪ 12.04.2018 у роботі міжнародного семінару «Культурна спадщина як 
ресурс розвитку. Можливості в рамках європейських програм». 

▪ 18.04.2018 у парламентських слуханнях «Стан, проблеми та перспективи 
охорони культурної спадщини в Україні», які проходили в залі пленарних 
засідань Верховної Ради України. 

▪ 30.05.2018 у засіданні колегії Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації. 

▪ 10.08.2018 засіданні архітектурно-містобудівної ради Управління 
містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та 
генерального плану Харківської міської ради з питання розгляду та обговорення 
містобудівної документації. 

▪ 13.12.2018 у черговому засіданні Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини при Департаменті містобудування та архітектури 
Харківської обласної державної адміністрації. 
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▪ 22.12.2018 у нараді Міністерства культури України з обговорення 
проблемних питань у сфері охорони культурної спадщини та опрацювання 
пропозицій щодо збереження сфери охорони культурної спадщини. 
 

Співробітниками «Закладу» у складі комісії представників Управління 
культури і туризму ХОДА, представників органу виконавчої влади району, 
власника, фахівців археологів, а також за участі представників церкви було 
проведено обстеження пам’ятки історії місцевого значення у смт Ков’яги 
Валківського району. Під час обстеження виявлено значні пошкодження об’єкту, 
які призводять до його руйнування за результатами складено Акт технічного 
стану. 

1 лютого 2018 року в Управлінні культури і туризму Харківської обласної 
державної адміністрації взято участь у проведенні робочої наради з залученням 
фахівців з історії, археології, архітектури, а також спелеологів, реставраторів та 
ін. На нараді обговорювались питання стосовно укріплення, консервування та 
належного захисту пам’ятки історії місцевого значення – Печерного 
християнського скиту кінця XVIII – початку XIX ст. З метою забезпечення 
належного збереження, недопущення руйнування пам’ятки історії місцевого 
значення «Печерний християнський скит» та для подальшого її дослідження і 
вивчення, було прийнято рішення звернутись до Українського державного 
науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» 
(м. Київ) щодо проведення ґрунтознавчих досліджень на пам’ятці, обмірів, 
зйомки, укріплення склепінь. Також, направлено листи до голів селищної ради та 
райдержадміністрації щодо необхідності проведення охоронних дій, 
передбачених законом біля пам’ятки, установлення інформаційного стенду, 
включення до маршруту патрулювання правоохоронними органами тощо. Крім 
цього співробітниками «Закладу» підготовлено проект звернення до Головного 
управління Національної поліції в Харківській області з клопотанням про 
розслідування фактів порушення діючого законодавства з метою притягнення 
винних до відповідальності. 

21.06.2018 співробітники «Закладу» у складі комісії Управління культури і 
туризму Харківської обласної державної адміністрації, з представниками 
благодійного фонду «Діти підземелля», Харківської академії дизайну та 
мистецтв, фахівця-геолога, завідувача наукового сектору моніторингу нерухомих 
пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
Черевко І.А. провели обстеження пам`ятки історії місцевого значення – 
Печерного християнського скита в смт Ков`яги Валківського району. 

Після обстеження було розроблено алгоритм дій, спрямований на захист та 
збереження об’єкта, а також прийнято рішення про звернення до відповідних 
структур щодо посилення нагляду з боку правоохоронних органів, встановлення 
відповідної системи охорони та камер відео-спостереження з метою 
попередження несанкціонованого проникнення та нанесення шкоди об’єкту. 

Відпрацьовано алгоритм дій із забезпечення збереження та охорони 
Печерного християнського скиту, враховуючи «Висновок за результатами 
обстеження пам’ятки культурної спадщини місцевого значення – печерного 
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християнського скиту (охоронний № 2655-Ха) у с. Ков’яги Валківського району 
Харківської області». 

Також протягом 2018 року співробітниками «Закладу» проведено огляд 
наступних об’єктів культурної спадщини: 

- 06.03.2018 пам’ятки історії – Пам’ятний знак УПА – складову Комплексу 
пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України» (охоронний 
№ 2652/2 Хк, взята на облік Наказом Міністерства культури і туризму України 
від 23.09.2008 № 1001/0/ 16- 08) за адресою: м. Харків, Київський район, 
вул. Пушкінська, 87, Молодіжний парк. Пам’ятний знак було облито червоною 
фарбою. Проведено фотофіксацію. Складено акт технічного стану. 

- 02.04.2018 пам’ятки історії – могила космонавта-льотчика 
В.В. Бондаренка за адресою: м. Харків, вул. Радіотехнічна, 4, 10-е міське 
кладовище,1 квартал, 10 ряд. Виявлено порушення Закону України «Про 
охорону культурної спадщини». На стовпчиках огорожі навколо могили відсутні 
5 макетів космічних ракет (висота 0,5 м) зі сплаву сірого кольору. 

- 19.04.2018 пам’ятки історії національного значення – Комплекс будівель 
Харківського університету за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 12, 
14,16, 23, 27: 

 Будинок губернатора, в якому було відкрито університет 
(вул. Університетська, 14). 

 Корпус хімічного факультету (вул. Університетська, 12). 
 Корпус фізичного факультету (вул. Університетська, 16). 
 Корпус юридичного факультету (вул. Університетська, 27). 
 Бібліотека (вул. Університетська, 23). 

Проведено фотофіксацію. Складено акт технічного стану. 
- 07.05.2018 пам’ятки історії – пам’ятник Г.К. Жукову за адресою:  

м. Харків, пр. Петра Григоренка, 15. Здійснено фотофіксацію та складено акт 
технічного стану. 

- 21.05.2018 пам’ятки історії – могилу авіаконструктора і льотчика 
С.В. Гризодубова за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 102. Пошкоджень не 
виявлено. Здійснено фотофіксацію та складено акт технічного стану. 

- 26.06.2018 пам’ятки історії – будинку, у якому в 1920-1923 рр. жив 
Д. М. Карбишев за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 1-а (кол. 
Червоношкільна) Основ'янський р-н (кол. Червонозаводський). Складено акт 
технічного стану. 

- 27.07.2018 у складі комісії Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації провели обстеження пам’ятки історії та 
архітектури національного значення - Комплекс будівель Харківського 
університету: корпус хімічного факультету за адресою: м. Харків, 
вул. Університетська 12. Проведено фотофіксацію, складено акт технічного 
стану. 

- 06.08.2018 пам’ятки історії місцевого значення – Комплекс пам’яток 
«Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. та 
місце вшанування пам’яті борців за волю України». Пам'ятний знак УПА. 
м. Харків, вул. Пушкінська, 87 Молодіжний парк кол. 1-е міське кладовище. 
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- 09.08.2018 здійснено виїзд на обстеження пам’ятки археології місцевого 
значення - Чугуївське городище. Складено Акт технічного стану Чугуївського 
городища. 

- 10.08.2018 пам’ятки історії та архітектури національного значення - 
Комплекс будівель Харківського університету: корпус хімічного факультету за 
адресою: м. Харків, вул. Університетська 12. Проведено фотофіксацію, складено 
акт технічного стану (після пожежі). 

- 28.08.2018, 27.09.2018 пам’ятки історії місцевого значення – Будинку, в 
якому працювали В. П. Воробйов, М. Ф. Мельников-Разведенков, 
Г. Ф. Фольборт (Північний банк) за адресою: м. Харків, Шевченківський район, 
вул. Сумська. Проведено фотофіксацію, складено акт технічного стану. 

- 13.09.2018 пам’ятки історії – будинку, у якому в 1923-1926 рр. жив 
О. П. Довженко за адресою вул. Пушкінська, 62. Проведено фотофіксацію, 
складено акт технічного стану. 

- 28.09.2018 було здійснено виїзд до с. Нижня Озеряна (на території 
Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади) для обстеження 
виявлених нещодавно залишків тунельної печі для випалу цегли, орієнтовно 
датованою другою половиною XIX ст. з метою визначення можливості 
включення цього об'єкта до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 

- 12.10.2018 у складі комісії Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації обстеження пам’ятки історії – будинку за 
адресою: м. Харків, вул. Сумська 5, 7/9. Проведено фотофіксацію, складено акт 
технічного стану. 

- 20.12.2018 обстеження об’єкта культурної спадщини – будинку 
«Сабурова дача» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Складено 
акт технічного стану. 

Співробітниками відділу пам’яток історії здійснено обстеження поховань – 
пам’яток історії на 2-ому та 13-ому міських кладовищах (проведено 
фотофіксацію, складено акти технічного стану 191 поховання). 

Здійснено відрядження до м. Києва з метою надання роз’яснень 
працівникам Міністерства культури України щодо облікової документації на 
об’єкти культурної спадщини, які розташовані на території Харківської області 
та участі у засіданні Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Також у підзвітний період надавалися практичні консультації з 
пам’яткоохоронної роботи, серед них: 
 начальникам, спеціалістам, методистам відділів культури 
райдержадміністрацій, міст обласного значення стосовно звіту 1-ПКС, 
укладання охоронних договорів, складання актів технічного стану; 
 начальнику сектору культури Вовчанської РДА Леснікову М.П. щодо 
спорудження нового пам’ятника загиблим воїнам АТО в м. Вовчанську; 
 Прокопенку Сергію Григоровичу, представнику соціального відділу 
Харківської єпархії та Харківського союзу ветеранів Афганістану з приводу 
поховань жертв фашизму на вул. Трінклера, 3 (Обласна клінічна лікарня) і 
Трінклера, 5 (Обласний військовий шпиталь). 
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 начальнику відділу культури і туризму Нововодолазької РДА 
Телешенко О.О. щодо проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної 
спадщини; 
 керівнику клубу «Краєзнавець» районного центру дитячої та юнацької 
творчості Харківської районної ради Безрукавій Т.М. щодо ремонтних робіт на 
пам’ятці історії та архітектури – Комплексі лікарні для робітників «Ново-
Харківської фабрики М.С.Кузнєцова»: будинку адміністрації та будинку 
поліклініки; 
 розробникам/замовникам містобудівної документації та документації із 
землеустрою. 

А також надано методичну та практичну допомогу авторам наукової збірки 
«Культурна спадщина Слобожанщини». 

За дорученням Управління культури і туризму Харківської обласної 
державної адміністрації протягом року «Закладом» своєчасно надавалась 
оперативна та аналітична інформація на листи та інформаційні запити. 
 

ІІІ. Науково-практична робота 
 

Проведено розгляд та опрацювання наступної документації: 
• попередні роботи та реставраційне завдання на розроблення документації 

«Реабілітація пам’ятки архітектури та історії місцевого значення – колишнього 
Казначейства (охор. № 625) та будинку, в якому з 1868 по 1876 роки жив 
В. І. Вернадський (охор. № 2280) з пристосуванням його під адміністративно-
офісну будівлю за адресою: м. Харків, площа Фейєрбаха, 10»; 

• ескізний проект реконструкції будівлі за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 
6. 

• робоча документація Ремонту реставраційного (капітального) частини 
будівлі КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 55, 
літ. «А-3». 

• робочий проект будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в 
смт Краснокутськ; 

Проведено роботу щодо: 
• підготовки проекту додатків до Положення про накладання фінансових 

санкції у сфері охорони культурної спадщини. 
• розроблення проекту технологічних карток для надання електронних 

адміністративних послуг. 
• розроблення нових інформаційних та технологічних карток стосовно 

надання  адміністративних послуг. 
Опрацьовано матеріали щодо Плану соціального-економічного розвитку 

Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області на 2018 – 
2020 роки та надано зауваження. 

Управлінню культури і туризму ХОДА надавались щомісяця звіти про 
роботу представника Управління культури і туризму в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Харкова. 
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Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» здійснювалась 
робота з розгляду містобудівної документації та документації із землеустрою: 

- розглянуто 147 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. 

- розглянуто 91 проект відведення земельних ділянок на території 
м. Харкова та складено акти 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 157 пакетів містобудівної документації (127 детальних 
планів територій, 24 генеральних планів населених пунктів, 5 генеральних планів 
населених пунктів, поєднаних із планами зонування територій, 1 детальний план 
території, поєднаний із генеральним планом населеного пункту) на території 
м. Харкова та Харківської області.  

Розглянуто та підготовлено проекти відповідей щодо розміщення 
зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення – 45 звернень. 

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 (28 документів дозвільного характеру УКіТ ХОДА: 21 зареєстрований 
дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок; 6 погоджень відчуження 
або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи 
уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або 
управління; 1 погодження 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). 

Проводиться робота з видачі повідомлень про занесення об’єктів до 
Переліку об’єктів культурної спадщини – надіслано 6 повідомлень. 

 
Проведена робота з: 

  корегування та наповнення інформацією сайту «Закладу» 
www. spadsсhina.kh.ua та сторінки у соціальній мережі facebook.com; 
 впорядкування та складання електронного архіву проектів відведення 
земельних ділянок за 2018 рік; 
  впорядкування та складання електронного архіву містобудівної документації 
(детальні плани територій, генеральні плани населених місць тощо); 
 впорядкування та складання електронного архіву облікової документації на 
об’єкти культурної спадщини; 
 прийому та видачі документів дозвільного характеру, адміністративних послуг 
та наданню консультацій в Центрі надання адміністративних послуг м. Харків; 
 розроблення генеральних планів об’єктів культурної спадщини; 
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 упорядкування паперового та електронного архіву облікової документації на 
пам’ятки культурної спадщини (сформовано теки, проведено опис документації, 
сканування). 
 

IV. Наукова робота з популяризації пам’яток 
 

Проведено роботу з популяризації культурної спадщини шляхом публікації 
наукових досліджень співробітників «Закладу» у наукових виданнях, 
популяризацію нерухомих пам’яток історії, монументального мистецтва та 
археології Харківської області на круглих столах, конференціях, семінарах. 

 
Видано та проведено презентацію книги «Звід пам’яток історії та культури 

України: Харківська область. м. Куп’янськ і Куп’янський район» у Малій залі 
Харківської обласної державної адміністрації (18.12.2018). Електронна версія 
книги розміщена на сайті «Закладу» та передана для розміщення на сайті 
Інституту історії України НАН України. 

На виконання наказу Управління культури і туризму Харківської обласної 
державної адміністрації від 16.02.2018 № 47 «Про проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції «ХХІІ Слобожанські читання» підготовлено та 
затверджено програму конференції, забезпечено надання методичної та 
практичної допомоги її учасникам. 

В роботі конференції взяли участь близько 400 осіб, серед яких науковці, 
викладачі вузів, вчителі шкіл, студенти, учні шкіл, аспіранти, начальники 
відділів культури районних державних адміністрацій, директори, співробітники 
музеїв, бібліотек, архівів, краєзнавці, громадські інспектори з охорони 
культурної спадщини Харківської, Сумської, Запорізької, Волинської, Донецької, 
Черкаської, Полтавської областей. 

Всього заявлено, підготовлено та проголошено 235 доповідей на 
пам’яткоохоронну, музеєзнавчу, історичну, археологічну, мистецтвознавчу, 
мовознавчу, етнографічну тематику. 

На виконання наказу Управління культури і туризму Харківської обласної 
державної адміністрації від 08.10.2018 № 208 «Про проведення IX Міжнародної 
науково-практичної конференції молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 
Слобожанщини» була організована та проведена 5 та 6 листопада 2018 року 
конференція, яка була присвячена 145-річчю з дня народження Миколи 
Вікентійовича Сібільова (1873-1943), археолога, краєзнавця, засновника (1920) і 
першого директора Ізюмського краєзнавчого музею Харківської області, 
засновника (1934) Святогірського краєзнавчого музею Донецької області. 

 
В поточному році продовжувався процес встановлення охоронних дощок 

на пам’ятках історії, археології та монументального мистецтва на території 
м. Харкова та Харківської області. Відповідно до наказу УКІТ ХОДА «Про 
встановлення охоронних дощок на пам’ятках культурної спадщини у 2018 році», 
встановлено 23 охоронних дошки. 
 

Співробітники «Закладу» брали активну участь у наступних заходах: 
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• у роботі міжнародного науково-практичного семінару «9-ті Луньовські 
читання» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), 

• у семінарі Українського клубу Слобідчини стосовно підготовки нового 
видання з історії Харківщини, 

• у XXXVI Міжнародній краєзнавчій конференції молодих вчених 
«Краєзнавство в системі історичного знання (до 10-річчя Центру краєзнавства 
імені академіка П.Т. Тронька)», 

• у засіданні клубу краєзнавців у ХДНБ ім. Короленка, 
• у роботі археологічної виставки за підсумками польового сезону 2018 

року, що пройшов на території Харківської області. 
17-18 травня 2018 року в м. Харкові та на території Харківської області 

проходили зйомки документального фільму, присвяченого 
М.Л. Кропивницькому (зйомки проводили представники м. Кропивницький 
(Кіровоградська область). Фахівці «Закладу» супроводжували знімальну групу 
по пам’ятним місцям, серед яких, 2 - пам’ятки історії (місцевого та 
національного значення), а також надали відповідну інформацію. 

15.11.2018 співробітниками «Закладу» взято участь в інформаційній сесії 
для представників закладів культури «Конкурси посольського фонду США зі 
збереження культурної спадщини» в ХНУ ім. Каразіна. 
 

V. Господарська, організаційна та фінансова діяльність 
 

Протягом звітного періоду виконувалось: 
 ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано 

— 845 листів, відправлено — 1095 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» 

(78 – з особового складу, 22 - з основної діяльності, 4 – з адміністративно-
господарських питань, 15 – про короткострокові відрядження, 42 – 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 2018 року; 
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- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації квартальні звіти за 2018 рік; 

- до Центру зайнятості про зайнятість і працевлаштування громадян, що 
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2017 рік, про попит на 
робочу силу (вакансії), про прийнятих працівників; 

- щоквартально до Управління праці та соціального захисту населення 
адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради про 
працевлаштування громадян; 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які 
заброньовані згідно з переліком посад і професій станом на 01 січня 2018 року в 
Центрі, погоджений Шевченківським районним військовим комісаріатом 
м. Харкова; 

- 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 2017 рік (Форма 1-
к); 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації звіт 7-тнв за 2017 рік (по травматизму); 

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації про виконання заходів, передбачених Планом заходів щодо 
попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 
пожежної безпеки на об’єктах закладів культури Харківської області в осінньо-
зимовий період 2017-2018 років; 

- щоквартальну інформацію 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) до Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради; 

- на виконання протоколу засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської обласної 
державної адміністрації щоквартально інформацію УКіТ ХОДА про 
вогнегасники у «Закладі»; 

- інформацію УКіТ ХОДА про хід виконання Плану заходів щодо 
попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 
пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2018-2019 років; 

- щоквартально до Управління культури і туризму ХОДА інформацію щодо 
наявних вакансій у «Закладі»; 

- до УКіТ ХОДА про виконання плану заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру (за 1 півріччя 2018 року та річний); 

- до Державного казначейства та Управління культури і туризму щомісячні 
та квартальні звіти; 

- до податкової інспекції звіти за ф.1-ДФ квартальні звіти; 
- до фондів соціального страхування квартальні звіти; 
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- щомісячні звіти до пенсійного фонду з єдиного страхового внеску; 
- щомісячні звіти з праці ф.1-ПВ до Управління статистики та квартальні 

звіти; 
- щоквартально до фонду комунального майна; 
- квартальні звіти по Е-дата; 
- до Харківської обласної ради за розпорядженням від 04.08.2014 №92 

щоквартально; 
- до Харківської обласної ради за розпорядженням від 02.10.2017 №147 

щоквартально; 
- квартальні звіти до Управління праці та соціального захисту населення 

Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради стосовно 
інформації про рівень заробітної плати; 

- квартальні звіти по АС «Є-Звітність» до Державного казначейства; 
- з моніторингу стану нарахування та виплати середнього заробітку 

працівникам, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період щоквартально; 

- Управлінню праці та соціального захисту населення Адміністрації 
Шевченківського району Харківської міської ради щоквартальну оперативну 
інформацію щодо стану охорони праці, виробничого травматизму, умов праці та 
профзахворювань; 

- до Управління культури і туризму надано щоквартально інформацію 
стосовно виконання плану заходів на 2018 рік щодо економного і раціонального 
використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету 
ОКЗ «ХНМЦОКС». 
 
 

 
Директор       О. В. Тритинник 


