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Звіт 

про роботу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» за  2017 рік 

 

За підзвітний період ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» (далі - «Заклад») виконувалась робота за планом 

«Закладу» на 2017 рік, який погоджено начальником Управління культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації, 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 13.03.2017 № 66 «Про проведення 

інвентаризації пам’яток (об’єктів) культурної спадщини у районах Харківської 

області в 2017 році» та заходів річного плану «Закладу» проведена 

інвентаризація об’єктів культурної спадщини Вовчанського та Шевченківського 

районів, а також завершено інвентаризацію пам’яток археології Первомайського 

району (візуально обстежено, зафотофіксовано, обміряно, визначені 

координати): 

● Оглянуто 1119 об’єктів археології, з них: 189 пам’яток, 255 об’єктів 

Вовчанського району, 574 пам’ятки, 97 об’єктів Шевченківського району, 4 

пам’ятки Первомайського району. 

● Обстежено у Шевченківському районі 30 пам’яток історії та 2 

пам’ятки монументального мистецтва, виявлено 4 об’єкта культурної 

спадщини. 

● на території Вовчанського району обстежено 79 пам’яток (77 пам’яток 

історії і 2 пам’ятки монументального мистецтва) місцевого значення. 

● на території Старосалтівської об’єднаної територіальної громади 

Вовчанського району обстежено 18 пам’яток історії. 

 

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 

N 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 
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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), книги Київського тому, що вийшли друком (1999, 

2004) «Закладом» у 2017 році продовжувалася реалізація заходів з підготовки 

Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток 

історії та культури України». 

Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» написано 155 

статей, присвячених пам’яткам усіх видів: 46 — з археології, 101 ― з історії, 2 - 

з монументального мистецтва, 1 – з архітектури, 5 - комплексних (з історії та 

мистецтва). 

Проведено доопрацювання 27 історичних та архітектурних статей 

співробітниками ОКЗ «ХНМЦОКС» до Харківського тому «Зводу пам’яток 

історії та культури України». 

Проведено літературне редагування 168 статей по м. Куп’янську і 

Куп’янському, Золочівському районам Харківської області. 

Завершено підготовку до видання книги «Харківщина: м. Куп’янськ і 

Куп’янський район в літописі краю. За матеріалами енциклопедичного видання 

«Звід пам’яток історії та культури України», доопрацьовано статті з історичної 

тематики, присвячені Українській революції 1917-1921 рр. та оглядова стаття; 

проведено літературне та технічне редагування, складено переліки скорочень та 

абревіатур, покажчики вулиць, географічний покажчик, додано передмову. 

 

ІІ. Науково-методична робота 

 

З метою збереження культурного надбання нашого краю, уникнення 

порушень чинного пам’яткоохоронного законодавства було підготовлено проект 

звернення до голови Харківської міської ради з питання необхідності отримання 

погоджень органу охорони культурної спадщини під час розгляду будь-якої 

документації на території пам’яток та в їх охоронних зонах. 

З метою недопущення порушення вимог чинного пам’яткоохоронного 

законодавства підготовлено проект листа на МКУ з питання погодження 

історико-містобудівних обґрунтувань Управлінням культури і туризму ХОДА. 

На виконання вимог п. 3.3 наказу Міністерства культури України від 

06.12.2016 № 1162 «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України» підготовлено проект листа для його 

подальшого направлення до Головного управління Держгеокадастру в 

Харківській області разом з додатками та направлені листи власникам пам’яток 

культурної спадщини або уповноваженим ними органам (особам) про занесення 

об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток 

України й необхідності підписання охоронного договору з Управлінням 

культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, а також 

отримання свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки. 

Перевірено факти руйнування пам’яток культурної спадщини в м. Харкові 

та Харківській області. За даними фактами порушення пам’яткоохоронного 
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законодавства підготовлені відповідні матеріали для направлення в 

правоохоронні органи, Міністерство культури України тощо, серед них: 

1. Щодо клопотання про повторне направлення листа до правоохоронних 

органів з метою вживання заходів по факту знищення пам’ятки історії за 

адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 6. 

2. Щодо клопотання про звернення до Міністерства культури України, до 

правоохоронних органів з метою інформування про пошкодження двох пам’яток 

історії місцевого значення на 2-му міському кладовищі в м. Харкові на 

вул. Пушкінській, 102: пам’ятник на меморіальному кладовищі індивідуальних 

та братських могил (охоронний номер 54) та пам’ятник на могилі маршала 

артилерії Ю.П. Бажанова (охорон. номер 1564). Невідомими особами було 

зірвано бронзову зірку, яка обрамлювала урну «Вічного вогню» перед 

скульптурою двох воїнів, поневічили та забрали частину гранітних плит, які 

розташовувалися довкола. З надгробку, встановленому на могилі 

Ю.П. Бажанова, викрадено літери. 

3. Щодо клопотання про звернення до Міністерства культури України та 

до правоохоронних органів з метою інформування про зміни до пам’ятки історії 

місцевого значення – братської могили за адресою: Харківська область, 

Вовчанський район, с. Юрченкове. 

4. На МКУ стосовно фіксації часткового руйнування пам’ятки археології 

місцевого значення – кургану Хом’якова Могила. 

5. Про направлення листа до слідчого відділу Основ’янського ВП ГУНП в 

Харківській області з метою надання інформації щодо знищення пам’ятки історії 

– будинку, в якому жив М.Л. Кропивницький (охоронний № 2504, взятої на облік 

розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 18.09.1997 

№ 975) за адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 6. 

6. Про звернення до Міністерства культури України, до правоохоронних 

органів з метою інформування про пошкодження пам’ятки історії місцевого 

значення – пам’ятника репресованим кобзарям за адресою: м. Харків, 

Шевченківський район, вул. Сумська, 35. Сад ім. Шевченка. Зафіксовано факт 

зміни площі пам’ятки історії. 

7. Щодо клопотання про направлення листа до Міністерства культури 

України з метою надання інформації стосовно факту зміни пам’ятки 

монументального мистецтва національного значення – пам’ятника вченому, 

винахіднику і громадському діячеві В.Н. Каразіну за адресою: м. Харків, 

Шевченківський район, майдан  Свободи, 4, перед головним корпусом ХНУ 

ім. В.Каразіна (охоронний № 200011-Н), занесеного до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного 

значення». 

Також «Закладом» порушено клопотання перед Управлінням культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації про направлення 

наступних листів: 

 щодо клопотання про звернення до Міністерства культури України з 

метою внесення змін у накази Міністерства культури і туризму України від 

13.07.2009 р. №521/0/16-09, від 03.02.2010 р. № 58/0/16-10 (у редакції від 



 4 

16.06.2011 № 453/0/16-11), від 22.11.12 № 1364, від 28.11.2013 р. № 1224 та від 

28.01.2014 р. № 42, де допущені помилки, які перешкоджають діяльності органу 

охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації, особливо при 

встановленні охоронних дошок і підрахунку пам’яток історії; 

 Щодо направлення запиту до Харківської обласної державної 

адміністрації, як до правонаступника виконавчого комітету Харківської обласної 

ради народних депутатів, про внесення змін до низки рішень виконавчого 

комітету Харківської обласної ради та розпорядження ХОДА; 

 Щодо клопотання про направлення листа до Харківського 

прикордонного загону Східного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України; 

 Щодо налагодження співпраці з БФ «Героїка» в частині виявлення 

об’єктів культурної спадщини періоду національно-визвольних змагань 

українського народу; 

 Щодо клопотання про звернення до Міністерства культури України з 

метою отримання офіційних роз’яснень щодо можливості демонтажу 

меморіальних дошок на пам’ятках культурної спадщини та можливості взяття на 

облік каміну як нерухомої пам’ятки культурної спадщини; 

 щодо звернення до Державного архіву Харківської області стосовно 

надання інформації про період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. в 

Харківській області; 

 до Головної редакційної колегії багатотомного енциклопедичного 

видання «Звід пам’яток історії та культури України” про направлення на 

рецензування словника по м. Куп’янську і Куп’янському району. 

 

Протягом року здійснювалось співробітництво з Головною редакційною 

колегією Зводу пам’яток (м. Київ): підготовлено та надіслано річний звіт про 

підготовку Харківського тому в 2016 році та інформацію про організаційні 

засади підготовки тому Зводу пам’яток, проект плану роботи обласної 

редакційної колегії на 2017 рік. За отриманою рекомендацією на публікацію 

існуючих матеріалів Зводу пам’яток порайонно, по мірі їх готовності, 

підготовлена до видання збірка «Харківщина: м. Куп’янськ і Куп’янський район 

в літописі краю». Отримані консультації щодо узгодження назв статей про 

Українську революцію 1917―21. Надісланий на рецензування до Головної 

редакційної колегії словник по Куп’янську та Куп’янському району отримав 

позитивну рецензію. 

Проведено організаційну роботу щодо підготовки до засідання обласної 

редакційної колегії Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання 

«Звід пам’яток історії та культури України» (29.06.2017). 

Виконано доопрацювання загального і профільних словників за видами: 

археологія, архітектура, історія по 2 адміністративним одиницям: м. Чугуїв і 

Чугуївському 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 
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заборону пропаганди їхньої символіки», їх поповнення, внесення змін назв 

вулиць у зв’язку з їх перейменуванням. 

Проведено роботу над підготовкою загального науково-довідкового 

апарату: іменним покажчиком Зводу пам’яток. 

Підготовлено інформацію про хід виконання наказу УКіТ ХОДА від 

16.11.2016 № 216 «Про випуск Харківського тому багатотомного 

енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України»» у 2017 

році. 

15.03.2017 науковий співробітник Нарожна В. П. прочитала лекцію для 

студентів музейного відділення ХДАК про пам’яткоохоронну роботу та процедуру 

взяття пам’ятки на облік. 

 

Співробітниками «Закладу» 04.04.2017 взято участь у засіданні робочої 

групи з приводу збереження та розвитку туристичної привабливості пам’яток 

культурної спадщини, що розташовані на території Валківського району. 

17.05.2017 взято участь у засіданні колегії Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, провідною темою якою було 

підведення підсумків роботи закладів культури і мистецтв області у 2016 році та 

основні напрямки роботи їх діяльності у 2017 році. Під час засідання директор 

Закладу виступив з доповіддю «Щодо стану дотримання пам’яткоохоронного 

законодавства в Харківській області», в якій наголосив на необхідності 

виконання норм ЗУ «Про охорону культурної спадщини», посилення співпраці з 

місцевими органами влади, та в окремих випадках співпраці із правоохоронними 

органами з метою покарання та притягнення винних до відповідальності. 

Взято участь у робочій нараді Управління культури і туризму ХОДА з 

представниками ГО «Вікімедіа Україна» та Харківської академії неперервної 

освіти щодо питання розвитку україномовного розділу Вікіпедії. 

Підготовлено інформацію для заступника голови ХОДА Бабічева А.В. 

щодо сприяння вирішенню питання стосовно надання дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, 

охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах 

населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що 

містяться під земною поверхнею, під водою на території України. 

За дорученням посадових осіб Управління культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації підготовлено наступну інформацію: 

- до «Днів Литви у Харкові». 

- гори Крем’янець як визначного місця. 

- по будинку Сковороди в Бабаях Харківського району. 

- перенесення могили Руднєва у м. Харків на інше місце. 

- історичну довідку «Аванплощадка Українсько-Польського меморіалу»; 

- історичні довідки стосовно бойових дій у с. Соколово Зміївського 

району у 1943 р. 

Підготовлено та направлено повторного листа до Міністерства культури 

України щодо надання роз’яснень з питання погодження містобудівної 

документації. 
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Надано інформацію для програми і проекту регіонального розвитку 

культури, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

Підготовлено проект листа на голову Харківської обласної державної 

адміністрації з питання необхідності розроблення історико-архітектурних 

опорних планів Історично населених місць Харківської області. 

Ведеться робота щодо визначення правової можливості виявляти об’єкти 

археологічної спадщини під час проведення інвентаризації. 

З метою надання картографічного матеріалу на пам’ятки археології 

місцевого значення для Укргазвидобування було вибрано 1182 карти-схеми 

(5,65 Гб.). (Балаклійський р-н – 24; Барвінківський р-н – 26; Близнюківський р-н 

– 213; Богодухівський р-н – 53; Борівський р-н – 13; Вовчанський р-н – 11; 

Дворічанський р-н – 180; Великобурлуцький р-н – 3; Золочівський р-н – 132; 

Красноградський р-н – 1; Купянський р-н – 47; м. Купянськ – 1; м. Люботин – 8; 

м. Чугуїв – 3; Чугуївський р-н – 26; м. Ізюм – 2; м. Харків – 6; Нововодолазький 

р-н – 163; Печенізький р-н – 4; Первомайський р-н – 174; Харківський р-н – 62; 

Шевченківський р-н – 5; Зміївський р-н – 20; Коломацький р-н – 3; 

Краснокутський р-н – 2). 

Співробітниками «Закладу» проведено роботу щодо розроблення 

покрокового порядку накладення фінансових санкцій за порушення  

законодавства у сфері охорони культурної спадщини. 

Надано УКіТ ХОДА перелік неврегульованих питань пам’яткоохоронного 

законодавства. 

Взято участь у тренінгу стосовно пошуку, вірного оформлення та подання 

заявок для участі у конкурсі на отримання грантів у сфері охорони культурної 

спадщини. 

Проведена робота з вивчення питання щодо можливості участі у 

конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу. 

На лист голови Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» 

Корнійко І.В. щодо реалізації заходів, спрямованих на розвиток україномовного 

розділу Вікіпедії у Харківській області відповідно до додатку № 3 протягом року 

надано щоквартальну інформацію. 

Співробітниками «Закладу» було розроблено механізм погодження 

відчуження пам’яток їхніми власниками з урахуванням різних питань (купівля-

продаж, оренда, приватизація тощо). 

З метою недопущення порушень вимог діючого пам’яткоохоронного 

законодавства та належного збереження культурного надбання нашого регіону, 

та враховуючи те, що відповідно до своїх повноважень Держархбудінспекція 

займається реалізацією державної політики з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, в тому числі здійсненням державного 

архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, 

проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і 

правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, підготовлено та 
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направлено інформаційні листи до ДАБІ Харківської області та м. Харкова з 

переліками пам’яток та пропозицією співпраці. 

Проведена робота щодо підготовки проекту Розпорядження Харківської 

обласної державної адміністрації «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Харківської обласної ради народних депутатів» у зв’язку з 

внесенням/невнесенням пам’яток культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та пояснювальна записка до проекту. 

Також у підзвітний період було надано практичні консультації з 

пам’яткоохоронної роботи, в тому числі методичну та практичну допомогу 

авторам наукових збірок «Культурна спадщина Слобожанщини» (число 35, 36), 

«Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст.» (вип. 6). Забезпечено 

науково-методичною та організаційною підтримкою авторський склад Зводу з 

написання та доопрацювання статей. 

 

Підготовлено та надано до УКіТ ХОДА інформацію щодо дотримання 

законодавства про охорону культурної спадщини під час паювання та 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

Співробітники відділу проектної документації «Закладу» провели роботу зі 

складання інформаційних пам’яток для роботи з детальними планами територій 

та генеральними планами населених пунктів. 

Заступником директора «Закладу» взято участь у 4-х засіданнях 

архітектурно-містобудівної ради Департаменту містобудування архітектури та 

генерального плану Харківської міської ради 22.06.2017, 21.09.2017, 30.11.2017, 

21.12.2017). 

Співробітниками «Закладу» проведено роботу з опрацювання звітів «Про 

нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» за формою 1-ПКС за 2016 

рік, які складені органами охорони культурної спадщини районних державних 

адміністрацій та міст обласного підпорядкування. Також у грудні проведено 

підготовку до річного звіту 1-ПКС «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти 

культурної спадщини» за 2017 рік. 

 

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 649 комплекти облікової документації на об’єкти культурної 

спадщини, які розташовані на території Харківської області: 327 комплектів – 

м. Люботин, 322 комплекти – Первомайський р-н. 

Складено 442 паспорта на об’єкти археологічної спадщини, які 

розташовані на території Харківської області: 352 паспорта – м. Люботин, 65 

паспортів – Близнюківський р-н., 25 паспорта – Первомайський р-н. 
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На пам’ятки історії, монументального мистецтва та комплексні: 

Складено паспорти на 105 пам’яток (з них, 5 – на пам’ятки 

монументального мистецтва). 

Складено облікову документацію на 95 пам’яток (з них, 3 – на пам’ятки 

монументального мистецтва). 

 

Відредаговано 9 пакетів облікової документації на пам’ятки Чугуївського 

району. 

Відредаговано 34 пакети облікової документації на пам’ятки 

Красноградського району. 

Внесено зміни до облікової документації на 17 пам’яток історії 

Дворічанського району. 

Проведено роботу щодо внесення змін в облікову документацію на 

виконання наказів Міністерства культури України № 326 від 18.04.2017 та № 430 

від 17.05.2017. 

Проведено перевірку облікової документації пам’яток археології місцевого 

значення – поселення Харків, поселення Вовчанськ та поселення Богодухів. 

Проведено роботу з внесення змін до названої облікової документації з метою 

виключення із площі пам’яток земельних ділянок, на яких проведено повне 

археологічне дослідження. 

У підзвітний період підготовлено та взято участь у засіданнях комісій з 

перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури республіканського 

значення 10.01.2017, 26.05.2017, 03.10.2017. 

За наслідками роботи вище зазначено 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 149 

об’єктів археологічної спадщини та 111 об’єктів історії, монументального 

мистецтва та комплексних. 

Протягом 2017 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 

11.01.2017, 30.05.2017, 11.10.2017, 28.11.2017. 

Підготовлено пропозиції щодо внесення до Переліку об’єктів культурної 

спадщини 12 об’єктів археології та 11 об’єктів історії. 

Проводиться робота зі встановлення власників земельних ділянок, на яких 

містяться пам’ятки археології на виконання наказів Міністерства культури 

України № 326 від 18.04.2017 та № 430 від 17.05.2017. В тому числі, 

підготовлено листи до адміністрації Люботинської міської ради та 

Держземагентства у Харківському районі щодо встановлення користувача 

земельних ділянок, на яких міститься Курганний могильник (м. Люботин). 

Підготовлено звіт роботи Комісії з перегляду списків (переліків) пам’яток 

історії та культури республіканського чи місцевого значення за 2017 рік. 

Протягом 2017 року співробітниками «Закладу» проведено огляд 

наступних об’єктів культурної спадщини: 
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18.01.2017 комплексу пам’яток: Будинок Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Панно 

«Алегорія родючості і торгівлі», панно «Алегорія ремесел». Рельєф «Торгівля і 

наука» за адресою: м. Харків, Київський район, вул. Алчевських, 44. Складено 

акт технічного стану. 

23.01.2017 пам’ятки історії національного значення – комплексу будівель 

Харківського університету: корпус хімічного факультету.  Складено акт 

технічного стану пам’ятки. 

09.02.2017 - пам’ятки історії, архітектури та містобудування - будинку, в 

якому працювали В.П. Воробйов, М.Ф. Мельников-Разведенков, Г.Ф. Фольборт 

(Північний банк). 

15.02.2017 - об’єкта культурної спадщини – могили народної артистки 

України Л.В. Попової-Дурсеньової (1925-1996) на 13-ому міському кладовищі 

м. Харкова. 

02.03.2017 та 14.03.2017 - пам’ятки історії місцевого значення – будинок по 

вул. Сумська, 5, 7/9, складено акт технічного стану. 

13.04.2017 з обстеження пам’ятки історії місцевого значення – будівлі 

«Цирку-театру Грікке» за адресою: м. Харків, майдан Національної Гвардії, 17. 

Здійснено фотофіксацію, складено акт технічного стану і припис. 

04.05.2017 пам’ятки історії – будинок семінарії, в якій навчався 

П. А. Грабовський, у зв’язку з будівництвом в охоронній зоні цієї пам’ятки по 

вул. Семінарській, 46 у м. Харкові. 

31.05.2017 пам’ятки історії – могили художника М.Г. Бурачека 

(вул. Пушкінська, 108, 13-е міське кладовище, Київський р-н, м. Харків). 

03.07.2017 - пам’ятника Г.С. Сковороді по вул. Валентинівській, 2 

(територія ХНПУ ім. Сковороди) у м. Харкові. 

12.07.2017 - будинку офтальмологічного відділення Харківської обласної 

клінічної лікарні (пр. Незалежності, 13/4). 

14.07.2017 - пам’ятника І. Сірку в м. Мерефі на пл. Перемоги. Складено акт 

технічного стану. 

25.07.2017 - будинку по вул. Пушкінській, 54 м. Харкова. Складено акт 

технічного стану. 

13.07.2017 - меморіальної дошки Гіршману по вул. Гіршмана, 5 в м. Харків 

та складено акт технічного стану. 

08.08.2017 - пам’ятника О.М. Бекетову на території Харківського 

національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова за 

адресою:м. Харків, вул. Бажанова, 17. 

17.08.2017 - будинку Харківського міжобласного спеціалізованого медико-

генетичного центру рідкісних (орфанних) захворювань за адресою м. Харків, 

Шевченківський район, проспект Незалежності, 13, літ. ОА-2. 

29.08.2017 пам’ятки історії – пам’ятника репресованим кобзарям за адресою: 

м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, 35. Сад ім. Шевченка. 

Зафіксовано факт зміни площі пам’ятки історії місцевого значення з 25 кв. м на 

50 кв. м. 

07.09.2017 - пам’ятки монументального мистецтва національного значення – 

пам’ятника вченому, винахіднику і громадському діячеві В.Н. Каразіну за 
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адресою: м. Харків, Шевченківський район, майдан  Свободи, 4, перед головним 

корпусом ХНУ ім. В. Каразіна. На час дослідження кутні блоки цоколю 

вкриті 5 щілинами довжиною 0,5-0,7м. З тильного боку постаменту також 

помітні 3 щілини довжиною 0,3- 0,7 м, і відкол у правому верхньому куті. 

Частина щілин була залита бетоном.  Роботи по відновленню стилобату, в 

тому числі по заміні гранітних стовпчиків проводить Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна. Складено акт технічного стану. 

12.09.2017 - пам’ятки історії – будинку, в якому жив Г.І. Петровський за 

адресою: вул. Мироносицька, 64, Київський р-н. Складено акт технічного стану. 

12.09.2017 - пам’ятки історії місцевого значення – Пам’ятника-бюста 

А.С. Макаренку по вул. Сумській, 132 на території з-ду «ФЕД». 

12.09.2017 - пам’ятки історії місцевого значення - Пам’ятника підпільникам 

і партизанам Харківщини по вул. Алчевських, 63 у м. Харкові. 

14.09.2017 - щойно виявленого об’єкта культурної спадщини – братської 

могили Голокосту у с. Наталине Красноградського району.  

19.09.2017 - пам’ятки історії – будинку, в якому містився «Робочий дом» за 

адресою: м. Харків, Слобідський р-н, вул. Плеханівська, 77. Складено акт 

технічного стану. 

17.10.2017 у складі комісії представників Управління культури і туризму 

ХОДА провели огляд технічного стану пам’ятки історії – пам'ятного знака УПА, 

складової Комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю 

України». Здійснено фотофіксацію, складено акт технічного стану. 

01.12.2017 - пам’ятника Ярославу Мудрому за адресою: м. Харків, 

Київський район, вул. Пушкінська, у сквері біля Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; складено акт технічного стану; 

04.12.2017– будинків по вул. Жон Мироносиць (колишня 

Раднаркомівська), 10, 6/8, 4, 2 (Чернишевська, 16) на виконання рішення, 

ухваленого на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної 

спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації 30.05.2017. Складено акти технічного стану; 

18.12.2017 – братської могили, поховано 10 тисяч воїнів (скульптура 

«Скорботна мати і воїн»), братської могили, поховано 8 тисяч воїнів (обеліск)  

(меморіальний комплекс «Слава» на честь радянських воїнів і мирних жителів, 

які загинули в роки Другої світової війни) за адресою: м. Харків, Білгородське 

шосе, Лісопарк, кв.61, Шевченківський р-н (кол. Дзержинський); 

19.12.2017 – братської могили радянських воїнів, загиблих в боях з 

фашистами в період Великої Вітчизняної війни за адресою: м. Харків, 

вул. Радіотехнічна, Філіповське кладовище Новобаварський р-н (кол. 

Жовтневий); 

20.12.2017 – братської могили, поховано 10 воїнів (скульптура «Воїн з 

прапором»), смт Кулиничі Кулиничівської сел/р, вул. Сьомої гвардійської армії, 

біля клубу Немишлянський р-н (кол. Фрунзенський); 

20.12.2017 – братської могили, поховано бл. 650  воїнів (скульптура «Воїн з 

прапором»), смт Кулиничі Кулиничівської сел/р, вул. Сьомої гвардійської армії, 

біля клубу Немишлянський р-н (кол. Фрунзенський); 
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20.12.2017 – братської могили, поховано 639 воїнів (скульптура воїн з 

автоматом), смт Кулиничі Кулиничівської сел/р, вул. Сьомої гвардійської армії, 

на кладовищі Немишлянський р-н (кол. Фрунзенський); 

21.12.2017 – меморіального кладовища, 3 братські могили і 63 індивідуальні 

могили (4 обеліски і 62 надгробка) за адресою: м. Харків, вул. Академіка 

Павлова, 88; 

22.12.2017 – братської могили, поховано 158 воїнів. (скульптура «Два 

воїни») за адресою: м. Харків, вул. А. Добродецького, 40 а, 8-е міське кладовище 

Холодногірський р-н (кол. Ленінський). 

06.12.2017 у складі комісії представників Управління культури і туризму 

ХОДА провели огляд технічного стану пам’ятки історії – могили М.О. Руднєва 

на площі Героїв Небесної сотні за наслідками шурфування, яке було проведено 

05.12.2017 СПП «Воєнні меморіали «Схід»; складено акт технічного стану. 

 

Продовжено роботу з формування робочого переліку пам’яток та щойно 

виявлених об’єктів культурної спадщини Харківської області. 

На виконання листа МКУ від 25.08.2016 № 621/10/63-16 у січні було 

закінчено роботу над складанням переліку меж територій пам’яток, зон охорони 

та режимів їх використання. 

Розроблено та структуровано алгоритми дій під час видачі погоджень УКіТ 

ХОДА, передбачених ЗУ «Про охорону культурної спадщини» – 12 алгоритмів. 

Співробітниками «Закладу» взято участь у нараді УКіТ ХОДА з 

представником Департаменту контролю ХМР щодо погодження дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення. 

За дорученням посадових осіб Управління культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації підготовлено інформацію на запит 

Юридичного департаменту ХОДА щодо виконання плану заходів з реалізації 

Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки за 

наведеними формами. 

Надано інформацію на запит УКіТ ХОДА щодо проблемних питань у сфері 

охорони культурної спадщини під час надання адміністративних послуг. 

Підготовлені матеріали щодо локалізації та розмірів об’єктів археологічної 

спадщини на території Старомерчицької с. р. Валківського р-ну. 

 

За дорученням посадових осіб УКіТ ХОДА також підготовлено та надано 

інформацію з питання корупційних ризиків у сфері охорони культурної 

спадщини, особливо під час надання адміністративних послуг. 

Внесено зміни до переліків і робочого реєстру у зв’язку з появою 

територіальних громад. 

«Закладом» проведено ретельну роботу з розгляду: 

- науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план 

м. Харкова» та м. Люботина Харківської області; 

- щодо погодження науково-проектних робіт «Зони охорони пам’яток 

історії, архітектури та містобудування» по вул. Семінарській, 46; 

- щодо погодження паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлової 

будівлі за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 18. 
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Триває робота над розробкою проектної пропозиції МВФ «Відродження». 

Проведено роботу щодо програми з охорони культурної спадщини, наданої 

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Надано пропозиції щодо пам’яткоохоронного семінару Міністерства 

культури України. 

На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

протягом підзвітного періоду укладено усього 270 охоронних договорів: 253 

пам’ятки історії, 1 пам’ятка історії і монументального мистецтва, 8 пам’яток 

історії і архітектури, 2 пам’ятки монументального мистецтва, 5 об’єктів історії та 

1 пам’ятка археології. 

На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

проводиться залучення фахівців та населення Харківщини до охорони 

культурної спадщини. Підготовлено 3 довідки громадським інспекторам з 

охорони культурної спадщини Харківської області: 

 Гапоненку Віталію Михайловичу, краєзнавцю, 

 Комочкіну Ігору Івановичу, краєзнавцю, учителю історії та географії 

Гришівського НВК Сахновщинського району Харківської області, 

 Яковенко Галині Григорівні, краєзнавцю, кандидату історичних наук, 

доценту кафедри всесвітньої історії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

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 

У 2017 році «Закладом» опрацьовано проекти соціально-економічного 

розвитку Роганської територіальної громади, Мереф’янської територіальної 

громади, Чкалівської територіальної громади. Надані зауваження та пропозиції. 

 

Співробітниками відділу пам’яток археології підготовлено електронну 

карту розташування об’єктів археології у Близнюківському районі. 

 

Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» здійснювалась 

робота з розгляду та погодження містобудівної документації та документації із 

землеустрою: 

- розглянуто 122 проекти 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. 

- 76 проектів 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. 
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- розглянуто 70 пакетів містобудівної документації (56 детальних планів 

територій та 14 генеральних планів населених пунктів) на території м. Харкова 

та Харківської області. 

Розглянуто та підготовлено проекти відповідей щодо погодження дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення – 68 

звернень. 

Проводиться робота з прийому та видачі документів дозвільного 

характеру, адміністративних послуг та наданню консультацій в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Харкова. Опрацьовано та підготовлено проекти 4 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (дозволи 

на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення та погодження відчуження 

або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи 

уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або 

управління в м. Харкові. 

Проводиться робота з видачі повідомлень про занесення об’єктів до 

Переліку об’єктів культурної спадщини – надіслано 7 повідомлень. 

Підготовлено проекти листів власникам щодо занесення об’єктів 

культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (20 

об’єктів). 

Підготовлено проект свідоцтва власнику пам’ятки – Меморіальний 

комплекс «Дробицький Яр». 

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 за 2017 рік; 

 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 прийому та видачі документів дозвільного характеру, адміністративних 

послуг та наданню консультацій в Центрі надання адміністративних послуг 

м. Харків; 

 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). 

 

Управлінню культури і туризму ХОДА надавались щомісяця звіти про 

роботу представника Управління культури і туризму в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Харкова. 

 

IV. Наукова робота з популяризації пам’яток 
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Проведено роботу з популяризації культурної спадщини. Пропаганда 

наукових знань здійснювалася через публікацію наукових досліджень 

співробітників «Закладу» у наукових виданнях, популяризацію нерухомих 

пам’яток історії, монументального мистецтва та археології Харківської області 

на круглих столах, конференціях, семінарах. 

На виконання наказу Управління культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації № 47 від 20.02.2017 «Про проведення міжнародної 

наукової конференції «ХХІ Слобожанські читання», «Заклад» взяв участь в 

підготовці та проведенні XXI Міжнародної наукової конференції «Слобожанські 

читання», присвяченої 140-річчю від дня народження Шміта Федора Івановича 

(1877-1937 (1941, 1942) рр.), візантолога, археолога, музеєзнавця, 

мистецтвознавця, педагога, академіка Української академії наук, професора 

Харківського університету (1912-1921 рр.), одного з засновників 

пам’яткоохоронної справи в Україні. Надано методичну та практичну допомогу 

авторам наукових збірок «Культурна спадщина Слобожанщини» та учасникам 

конференції. 

Конференція проходила протягом 19-21 та 24, 25 квітня 2017 року. В 

роботі взяли участь близько 400 осіб, серед яких науковці, викладачі вузів, 

вчителі шкіл, студенти, учні шкіл, начальники відділів культури районних 

державних адміністрацій, громадські інспектори з охорони культурної спадщини  

Харківської області, краєзнавці тощо. 

Всього заявлено, підготовлено та проголошено 260 доповідей на 

пам’яткоохоронну тематику. 

В роботі Конференції взяв участь Перший заступник голови Харківської 

обласної ради В.М. Коваленко. 

Відбулося нагородження пам’яткоохоронців відзнаками Харківської 

обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації та Управління 

культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. 

Під час роботи Конференції проведено пленарне засідання, а також 

працювали наступні секції: 

- Охорона культурної спадщини та музейна справа; 

- Історія світових війн ХХІ століття; 

- Історія родин та генеалогія; 

- Етнологія, фольклористика, діалектологія і літературне краєзнавство; 

- Мистецтвознавство та культурологія; 

- Археологія, охорона археологічної спадщини; 

- Історичне краєзнавство; 

- Історія освіти Слобожанщини; 

Були організовані круглі столи: 

- Некрополі Слобожанщини; 

- Федір Іванович Шміт: мистецтвознавець, і візантиніст (до 140-річчя  від 

Дня народження); 

- Монументальна спадщина Харківщини; 

- Політичні репресії «Доби великого терору»; 

- Зберегти культурну спадщину Слобожанщини – безцінне сховище 

історичної пам’яті. 
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Проведено презентацію видань та документальних фільмів. 

 

На виконання наказу Управління культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації № 176 від 01.09.2017 «Про проведення VIII міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини» була організована та проведена конференція, яка проводилась в 

рамках відзначення Днів Європейської Спадщини на базі Харківської державної 

академії культури 26-27 вересня поточного року та була присвячена 150-річчю 

від дня народження голови Вовчанської земської управи Василя Григоровича 

Колокольцова (1867 – 1934). 

У встановлені наказом терміни підготовлено та затверджено програму 

Конференції, забезпечено надання методичної та практичної допомоги її 

учасникам. 

В названому заході взяли участь учні шкіл, студенти вузів, аспіранти, 

вчені, краєзнавці, громадські інспектори з охорони культурної спадщини, 

співробітники Закладу. На конференцію було заявлено і проголошено 92 

доповіді на пам’яткоохоронну тематику. 

Відбулося нагородження учнів загальноосвітніх шкіл м. Харкова та 

Харківської області подяками Закладу (всього 32 учня). 

Проведено пленарне засідання, а також засідання наступних секцій: 

«Охорона культурної спадщини і музейна справа», «Історичне краєзнавство», 

«Етнографія, фольклористика, діалектологія і літературне краєзнавство». 

Всього в роботі конференції взяли участь понад 100 осіб. 

 

В поточному році продовжується процес встановлення охоронних дощок 

на пам’ятках історії та монументального мистецтва на території м. Харкова та 

Харківської області, який розпочато в минулому році. Протягом грудня 

встановлено охоронні дошки на 28 пам’яток історії і монументального мистецтва 

у м. Харкові, м. Лозовій, Золочівському, Харківському, Вовчанському і 

Дворічанському районах Харківської області. 

Проведена 09.03.2017 презентація книги «Монументальна шевченкіана 

Харківщини» у Книгарні «Є» в рамках відзначення Дня народження Т. Шевченка 

та сприяння популяризації пам’яті Шевченка Т.Г. на Харківщині. 

15.03.2017 співробітник «Закладу» Нарожна В. П. прочитала лекцію для 

студентів музейного відділення ХДАК про пам’яткоохоронну роботу та 

процедура взяття пам’ятки на облік. 

 

Вийшли друком наступні статті співробітників: 

- В.Д. Путятін. Ювілей Харківської обласної організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури (ХОО УТОПІК), 1966- 2016рр. 

//Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст.» - випуск V. – Харків: Курсор, 

2016. – С. 3-19. 

- Палкин Ю.И. Великий князь Н.М. Романов и охрана культурного наследия 

//Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 34. – 

Харків: Курсор, 2017. – С. 133-136. 
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- Мархайчук Н. Монументальні твори в спадщині Валерія Бондаря // 

Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації: монографічне 

дослідження / Н.Більдер, О.Гончар, О.Коваль, А.Лігачова, Н.Мархайчук, 

О.Рогоза, О.Суховій, В.Тарасов. ― Х.: Раритети України, 2017. ― С. 106-117. 

- Марьонкіна В. Г., Куделко С. М. З історії церкви Казанської ікони Божої 

Матері (Серафимівської) у м. Харків // Матеріали науково-практичній 

конференції до 25-річчя Харківського архієрейського собору 1992 року, 27 

квітня 2017 р. ― Х.: Майдан, 2017. ― С. 101-104. 

- Мархайчук Н. Початковий етап формування мистецтвознавчого осередку 

в Харкові (перша пол. ХІХ ст.) / Н. Мархайчук, С. Іваненко // Традиції і новацій у 

вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ., 2017. – Ч. 1. – 

С. 80-86. 

- Мархайчук Н. Меморіальна пластика Харківщини ХIХ — початку ХХ 

століття (на прикладі некрополів Харкова та Чугуєва) / Н. Мархайчук, 

В. Костюкова // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. 

наук. пр. – Х.: ХДАДМ., 2017. – Ч. 2. – С. 62-70. 

- Мархайчук Н. «Структури» Ірини Погорєлової // Образотворче 

мистецтво. – 2017. ― № 2. 

- Мархайчук Н. Зінаїда Серебрякова // Славянин. ― № 32. 

- Троян А.Т., Борисова Т.М. До історії відомих родин. Алчевський Іван / 

Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні 

аспекти біографістики. ― Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2017. ― С. 18-21. 

- Дідик В.В. Пластівчасті прикраси Коропівського скарбу: збережена 

традиція або самостійний етап розвитку примітивного ювелірного промислу 

[Текст, ілюстрації] // В. К. Міхеєв. Учні та послідовники до 80-річчя з дня 

народження / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. 

Сковороди, Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова: Харків, «ТОВ 

РА «ІРІС»», 2017. – С. 42-51. 

- Ліхолєтов Я, Конакова О. До історії церковних музеїв України. Церковно-

історичний музей Харківської єпархії УПЦ (МП): (кол. «Цекомбанк» і магазин 

«Жирардівської мануфактури») // ХРИСТИЯНСЬКА САКРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ: 

ВІРА, ДУХОВНІСТЬ, МИСТЕЦТВО: збірник матеріалів Х міжнародної 

конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2017. – С. 153-156 

Співробітниками «Закладу» взято участь у наступних заходах:  

- 19.08.2017 в урочисто-траурних заходах «Гордість Вовчанщини» з нагоди 

відкриття пам’ятника на могилі Василя Олексійовича Бабенка у м. Вовчанську 

на центральному кладовищі по вул. Обозній та з нагоди відкриття експозиції 

«Ними пишається місто» на вул. Соборній м. Вовчанська, присвяченої діяльності 

почесних громадян міста В.Г. Колокольцова та В. О. Бабенка. 

- 18.09.2017 у лекції-дискусії «Міжнародно-правовий захист культурних 

цінностей у 21 ст.: Виклики для України та світу» (лектор — Катерина Бусол) 

при історичному факультеті ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

- 19-20.10.2017 в роботі Всеукраїнської наукової конференції у м. Полтава, 

присвяченої 130-річчю від дня народження відомого музейника, археолога та 

пам'яткоохоронця, директора Центрального музею Полтавщини, доктора 

історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887-1958) (наукова доповідь 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dIsZ8d0AAAAJ&citation_for_view=dIsZ8d0AAAAJ:a3BOlSfXSfwC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dIsZ8d0AAAAJ&citation_for_view=dIsZ8d0AAAAJ:a3BOlSfXSfwC
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Дідика В.В. «Випадкові ставрографічні знахідки із Золочівщини (Харківська 

обл.): стилістика та проблеми хронологізації»). 

- 20.10.2017 у відкритому тренінгу «Вікіпедія: швидкий «курс молодого 

бійця» для новачків». З-поміж іншого, були обговорені питання щодо 

дотримання авторських прав при опублікуванні інформації на сторінках Вікіпедії 

та посилання на джерела та літературу. 

- у проекті «Віки любить пам’ятки» (членом журі Ю.І. Палкіним 

розглянуто і оцінено1292 фото). 

- Національна прем’єру документального фільму «Будинок Слово». 

присвяченого історії репресованих і страчених представників харківської 

інтелігенції. 

- 17.10.2017 у публічній дискусії на тему «Соціалістична спадщина 

Харкова: забути не можна пам’ятати», яку проводили ГО «Інша освіта» у 

партнерстві з «Ur ban Forme Center» («Єрмілов Центр»). 

- 07.11.2017 у П Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти біографістики» (до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія) 

з доповіддю «Родинне поховання Багаліїв у м. Харкові як комплексна пам’ятка 

історії та монументального мистецтва. 

- 16.11.2017 у ритуальній церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту, 

що відбулася в м. Богодухові Харківської області. 

- 24.11.2017 у заході «Підсумки археологічних досліджень 2017 року в 

рамках програми наукової конференції-презентації на базі ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна. 

- 08.12.2017 у ХХХV Міжнародній краєзнавчій конференції молодих 

учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки» до 90-річчя з дня народження 

Б.П. Зайцева. 

- 15.12.2017 у зібранні членів Харківського історико-археологічного 

товариства. 

- 27.12.2017 в урочистих заходах у м. Вовчанську, присвячених 150-річчю 

від дня народження голови Вовчанської земської управи Василя Григоровича 

Колокольцова (27.12.1867 – 29.09.1934). 

Продовжується наповнення інформацією веб-сайту «Закладу»  

www. spadsсhina.kh.ua сторінки у соціальній мережі «Facebook». 

 

V. Організаційна діяльність 

 

Здійснено: 

 ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано 

— 594 листа, відправлено — 954 листів); 

 підтримку програмного забезпечення комп’ютерної техніки та 

комп’ютерної мережі; 

 замовлення канцтоварів та картриджів для принтерів і ксероксів 

«Закладу»; 

 ведення журналу обліку відпрацювання робочого часу та контроль 

за додержанням співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і 

виконавчої дисципліни «Закладу»; 
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 ведення журналу обліку руху співробітників «Закладу»; 

 ведення архіву особистих справ; 

 ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за їх 

поверненням. 

Підготовлено, розроблено та подано на підпис проекти наказів «Закладу» 

(96 – з особового складу, 23 - з основної діяльності, 4 – з адміністративно-

господарських питань, 21 – про короткострокові відрядження, 34 – про надання 

щорічних відпусток). 

Оформлено табелі обліку відпрацювання робочого часу співробітниками 

«Закладу». 

Проведено інструктажі співробітників з питань пожежної безпеки, охорони 

праці на робочому місці та позапланові з попередження надзвичайних ситуацій в 

осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. та 2017-2018 рр. 

Підготовлено та надано наступні звіти: 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації щомісячні звіти за 2017 рік; 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації квартальні звіти за 2017 рік; 

- до Центру зайнятості про зайнятість і працевлаштування громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2016 рік, про попит на 

робочу силу (вакансії); 

- до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради щодо надання інформації про 

працевлаштування громадян за грудень 2016 року; 

- 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 2017 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 2016 рік (Форма 1-

к); 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації звіт 7-тнв (по травматизму); 

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації надано узагальнену інформацію 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 2016-2017 років; 

- щоквартальну інформацію про працевлаштування громадян до Управління 

праці та соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району 

Харківської міської ради; 

- щоквартальну інформацію з моніторингу питань соціального захисту 

працівників, призваних на військову службу, військову службу за призовом осіб 
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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; 

- до Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації інформаційну довідку щодо стану забезпечення протипожежної 

безпеки у «Закладі»; 

- на виконання протоколу засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської обласної 

державної адміністрації надано інформацію за 3-ий квартал 2017 року 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 2017-2018 років; 

- до Управління культури і туризму ХОДА підготовлено звіт за 2017 рік про 

виконання Плану основних заходів цивільного захисту «Закладу»; 

- до Управління культури і туризму ХОДА надано інформаційну довідку 

щодо передбачення цільового виділення коштів на обладнання будівель 

системами протипожежного захисту (СПЗ), заміни застарілих систем СПЗ тощо; 

- до Управління культури і туризму ХОДА інформацію станом на 08.11.2017 

щодо наявних вакансій у «Закладі». 

 

Проведено роботу над Змінами та доповненнями до Колективного 

договору Закладу (Положення про преміювання співробітників 

ОКЗ «ХНМЦОКС») та у зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної 

плати, а також їх реєстрацією в управлінні праці та соціального захисту 

населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. 

 

Також здійснено коригування плану евакуації населення у разі виникнення 

збройних конфліктів та у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. 

 

 

Директор       О. В. Тритинник 


