
Звіт 

про роботу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» за 2021 рік 

 

За звітний період ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 

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

Закладу на 2021 рік, а також позапланові заходи. 

Внаслідок здійснення вищезазначеної роботи результат діяльності 

Закладу має такі показники. 

І. Науково-дослідна робота 

В рамках інвентаризації та проведення наукових досліджень за темою 

«Археологія Української лінії» здійснено дослідження об’єктів археології 

Балаклійської територіальної громади Ізюмського району (обстежено 126 

об’єктів археології та фортифікаційні споруди Української лінії), 5 кілометрів 

Української лінії та 20 фортифікаційних об’єктів у Барвінківській 

територіальній громаді Ізюмського району. 

Також проведено інвентаризацію 29 пам’яток археології місцевого 

значення, 6 пам’яток місцевого значення за видом історичний та об’єкт 

монументального мистецтва на території Роганської територіальної громади 

Харківського району, а також 26 пам’яток місцевого значення за видом 

історичний. Всього проінвентаризовано 209 пам’яток культурної 

спадщини. 

Продовжено дослідну історіографічну роботу щодо розвитку наявних 

археологічних культур в межах Дергачівської міської громади в рамках 

проведення наукових досліджень за темою: «Історія археологічних наукових 

досліджень окремих територіальних одиниць та система їх археологічного 

заселення». 

Взято участь у археологічних дослідженнях частини пам’ятки 

національного значення – Курганний могильник (охоронний номер 2000028-

Н), яка розташована на території Люботинської міської територіальної 

громади Харківського району Харківської області. 

Проведено дослідження частини пам’ятки археології місцевого значення – 

Поселення Харків, охоронний № 8828-Ха за адресою: м. Харків, 

вул. Куликівська, 32. 

Проведено роботу над науковим звітом до Інституту Археології за 

результатами польових досліджень у с. Петрівське (кол. Балаклійського 

району). 

Закладом протягом 2021 року продовжувалися заходи з підготовки 

Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток 

історії та культури України». Протягом підзвітного періоду співробітниками 

Закладу написано 187 статей, з них: 78 - про пам’ятки історії, 101 - про 

пам’ятки археології, 6 - про пам’ятки монументального мистецтва, 2 

комплексні (іст., мист.). 
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Видано книгу «Звід пам’яток історії та культури України: 

Харківська область. Куп’янський район. Великобурлуцька, Вільхуватська, 

Дворічанська, Шевченківська територіальні громади». 

Триває робота з підготовки до видання «Звід пам’яток історії та культури. 

Харківська область. Чугуївський район. Вовчанська, Старосалтівська 

територіальні громади»: 

 15 і 17 вересня 2021 р. співробітники відділу здійснили виїзд до 

м. Вовчанська Чугуївського району з метою обстеження об’єктів культурної 

спадщини Вовчанщини для написання нових статей, 

 продовжується робота з доопрацювання Загального словника 

Вовчанської та Старосалтівської територіальних громад Чугуївського району, 

 проведено наукове редагування 50 статей з археології по Вовчанській 

міській територіальній громаді, 

 продовжується доопрацювання нарисів про Вовчанську та 

Старосалтівську територіальні громади Чугуївського району, 

 підготовлено історичну частину нарису про Печенізьку селищну 

територіальну громаду Чугуївського району. 

Розпочато співпрацю з відділом культури Старосалтівської селищної 

територіальної громади щодо надання інформації про могили та пам’ятні 

знаки, загиблим військовослужбовцям під час АТО (ООС). 

У 4 кварталі 2021 року розпочато підготовчу роботу над матеріалами 

наступного тому «Звід пам’яток історії та культури. Харківська область: 

Ізюмський район. Балаклійська, Борівська, Донецька, Савинська територіальні 

громади». 

На сьогоднішній день продовжується доопрацювання Загального 

словника Балаклійської, Борівської, Савинської територіальних громад 

Ізюмського району та опрацювання джерел та літератури щодо підготовки 

написання нарисів про громади Ізюмського району. 

ІІ. Науково-методична робота 

У підзвітний період співробітниками Закладу продовжено роботу над 

складанням паспортів на об’єкти культурної спадщини (складено 171 паспорт 

на пам’ятки археологічної спадщини). 

Продовжено упорядкування архіву облікової документації. Сформовано 

578 облікових справ: 

- 326 облікових справ на пам’ятки археології, 

- 252 облікові справи на пам’ятки історії та монументального 

мистецтва. 

Продовжено брошурування та оцифрування документів для подальшого 

формування нових облікових справ на пам’ятки та щойно виявлені об’єкти. 

Внесено зміни до 502 паспортів та облікових карток на пам’ятки 

археології. 

Проведено роботу з внесення змін до облікових карток та паспортів 

пам’яток археології місцевого значення – поселення Харків (додатки 62-79), 

поселення Богодухів (додатки 12-15), поселення «Велика Данилівка-6» з 

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

повне археологічне дослідження. 
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Підготовлено 1 додаток до паспорту та облікової картки на щойно 

виявлений об’єкт «Поселення Дача 55», 1 додаток до паспорту та облікової 

картки на щойно виявлений об’єкт «Поселення Велика Данилівка», 1 додаток 

до паспорту та облікової картки на щойно виявлений об’єкт «Поселення 

Чуйківка». 

Проведено редагування схем розташування об’єктів культурної спадщини 

у Борівській селищній територіальній громаді у кількості 548 одиниць. 

Проведено встановлення кадастрових номерів земельних ділянок, на яких 

розташовані пам’ятки археології Шевченківської територіальної громади у 

кількості 315 одиниць та Борівської територіальної громади 428 одиниць. 

Підготовлено проєкт звернення до Шевченківської селищної ради з метою 

інформування про наявність пам’яток археології. 

Співробітниками Закладу відпрацьовано наступну науково-проєктну 

документацію: 

- щодо проведення ремонтних (реабілітаційних) робіт будівлі по 

вул. Семінарській, 46 в м. Харків, 

- щодо проведення ремонтних (реставраційних) робіт будівлі по 

вул. Пушкінській, 62 в м. Харків, 

- «Нове будівництво торгово-офісного центру по вул. Кутовій, 7 в 

м. Харків», 

- з ремонтно-реставраційних робіт (протиаварійні роботи) зі збереження 

об’єкта культурної спадщини «Будинок і колишня садиба Хоткевича Г. М. по 

вул. Горького, 10 у смт Високий Харківського р-ну», 

- на реставрацію пам’ятки історії національного значення – пам’ятне 

місце під дубом, пов’язане з життям та творчістю Г.С. Сковороди по 

вул. Приозерній, 3 в с. Сковородинівка кол. Золочівського району, 

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію 

пам’ятки історії національного значення – пам’ятне місце під дубом, пов’язане 

з життям та творчістю Г.С. Сковороди (дуб Сковороди) на території 

національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, Харківська 

обл., Золочівський район, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3», 

- «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Чернишевській, 81-83 в м. Харків», 

- проєкту містобудівної документації по вул. Короленка, 22 у м. Харків, 

- науково-проектної документації на проведення робіт на території 

братської могили в с. Чемужівка кол. Зміївського (зараз – Чугуївського) 

району, 

- науково-проектної документації на проведення першочергових 

протиаварійних та консерваційних робіт на пам’ятці історії за адресою: 

Харківський район, смт Бабаї, вул. Михайлівська, 1, 

- «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими торгівельно-розважальними приміщеннями по 

вул. Університетській, 26 у м. Харків», 

- Нове будівництво об’єктів інженерної інфраструктури (димових труб та 

баків-акумуляторів гарячої води) котельні по вул. Слов’янській, 8 у 

м. Харкові», 
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- «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-1» під 

багатоквартирний житловий будинок по вул. Благовіщенській, 24 у м. Харків», 

- «Проєкт зон охорони історичного ареалу м. Куп’янськ», 

- Дефектний акт та кошторис на проведення робіт на території пам’ятки 

культурної спадщини – братська могила, охоронний № 4348-Ха за адресою: 

Харківський район, смт Пісочин, вул. Полтавський шлях, 114», 

- «Історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам’яток 

міста Куп’янська Харківської області», 

- «Комплексний план просторового розвитку території Роганської 

територіальної громади Харківського району, створений в рамках реалізації 

програми USAID AGRO». 

У 2021 році здійснено огляд, дослідження (та підготовлено відповідні 

документи за результатами) наступних об’єктів культурної спадщини, у складі 

комісії Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації: 

▪ 15.01.2021 з метою огляду та визначення технічного стану частини 

пам’ятки історії місцевого значення за адресою: м. Харків, пров. Троїцький, 13 

(у рамках укладення охоронного договору); 

▪ 02.02.2021 з метою огляду фасаду пам’ятки історії місцевого значення – 

Будинку, у якому в 1923–1924 рр. проживав І.Й. Дунаєвський, охоронний 

№3317-Ха (за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 24); 

▪ 09.02.2021 з метою огляду пам’ятки історії місцевого значення за 

адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 41; 

▪ об’єктів монументального мистецтва (фотографування та обміри) у 

будівлі Управління «Південної залізниці» за адресою м. Харків. вул. Котляра 

7: 

- серія вітражів «Сторінки історії» (Автори: О.Ф. Пронін, 

Г.В. Тіщенко), 

- панно «Харківський вокзал початку ХХ ст. (автор О. Щеглов); 

▪ 09.04.2021 пам’ятки археології місцевого значення Поселення 

Сподобівська Дуванка-1 на виконання листа Департаменту культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 № 05-24/919; 

▪ 28.04.2021 пам’ятки історії місцевого значення – Пам’ятник на честь 

визволення міста Краснограда від німецько-нацистських загарбників, що 

розташований в м. Красноград Красноградського району з метою визначення 

стану збереження пам’ятки; 

▪ 04.06.2021 з метою огляду фасаду пам’ятки історії місцевого значення – 

Будинку, в якому жив О.П. Довженко та інші діячі культури 1920-1930-х рр. 

XX ст. за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Пушкінська, 62; 

▪ 08.06.2021 з метою огляду пам’ятки історії місцевого значення – 

Пам’ятник М. Тихонову за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 1; 

▪ 02.08.2021 об’єктів монументального мистецтва у головному корпусі 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна в м. Харків; 

▪ 06.08.2021 братської могили на території с. Новостепанівка 

Шевченківської територіальної громади Куп’янського району; 
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▪ 26.08.2021 з метою складання акту стану збереження на щойно 

виявлений об’єкт монументального мистецтва – Розписи Самокиша та 

Васильківського за адресою м. Харків, вул. Мироносицька 44. 

Завершено роботу щодо реалізації національного проєкту зі створення 

реєстрів культурної спадщини, а саме, формуванні в електронному цифровому 

вигляді даних щодо об’єктів культурної спадщини м. Харків та Харківської 

області (в частині декларування нерухомих об'єктів культурної спадщини. В 

електронній системі https://declaгing-heгitаge.mkip.gov-.ua/ Міністерства 

культури та інформаційної політики України всього задекларовано 9419 

пам’яток. 

У звітний період взято участь в обробці статистичного звіту 1-ПКС «Звіт 

про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» за 2020 рік 

(підготовлено проєкт звіту) та триває підготовка статистичного звіту 1-ПКС за 

2021 рік. 

До ДКіТ ХОДА надано інформацію про хід виконання Програми розвитку 

культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської 

області на 2019-2023 роки (за 2020 рік). 

У 2021 році тривала робота щодо укладення охоронних договорів 

(підготовлено та за результатами укладено 79 охоронних договорів на 

пам’ятки історії та монументального мистецтва). 

Протягом року надавалась інформація для Департаменту культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації, в тому числі: 

- щодо виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2016 № 79 «Про проведення інвентаризації пам’яток 

культурної спадщини у районах Харківської області», 

- пропозиції щодо Плану заходів із організації проведення інвентаризації, 

досліджень (паспортизація) об’єктів культурної спадщини на 2021 рік, 

- стосовно проблемних питань у сфері охорони культурної спадщини, які 

потребують врегулювання на законодавчому рівні, 

- для підготовки відповіді на апеляційну скаргу ДКіТ ХОДА стосовно 

рішення Харківського окружного адміністративного суду від 27.08.2020 з 

приводу позову ТОВ «ТЦ «КОМІЛЬФО» про відведення земельної ділянки по 

вул. Сумській, 13 в м. Харків, 

- щодо змін до проєкту розпорядження голови ХОДА стосовно занесення 

673 об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини 

Харківської області відповідно до нового адміністративно-територіального 

поділу Харківської області, 

- пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської 

області на 2019-2023 роки, 

- пропозиції Департаменту культури і туризму ХОДА щодо алгоритму 

проведення ремонтних робіт на пам’ятках місцевого та національного 

значення, 

- для відзиву на апеляційну скаргу ТОВ «Діамант 2006» на рішення 

Харківського окружного адміністративного суду від 17.11.2020 р. 

№ 520/9442/2020, 
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- інформацію за наданою формою щодо кількості виданих документів 

дозвільного характеру за 2020 рік для Державної регуляторної служби України, 

- пропозиції /перелік проблемних питань для обговорення на робочій 

зустрічі 29.03.2021 з представниками новоутворених районних державних 

адміністрацій, територіальних громад Чугуївського району, 

- для засідань архітектурно-містобудівної ради при Департаменті 

містобудування та архітектури ХОДА протягом року, 

- пропозиції стосовно методичних рекомендацій щодо розробки порядку 

визначення території пам’яток та затвердження їх режиму використання, 

- проєкти листів до МКІП України, Харківської міськради, Департаменту 

адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради 

стосовно скасування повноважень щодо розгляду проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, 

- щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, 

- зауваження та пропозиції до Проєкту методичних рекомендацій щодо 

визначення меж території пам’яток від Міністерства культури та 

інформаційної політики України, 

- перелік проблемних питань у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», 

- стосовно укладення охоронних договорів на об’єкти культурної 

спадщини; 

- щодо складення паспортів на об’єкти археології, історії та 

монументального мистецтва Харківської області, 

- пропозиції /перелік проблемних питань для обговорення на робочій 

зустрічі з представниками Богодухівської районної державної адміністрації, 

територіальних громад Богодухівського району, 

- для проведення Всеукраїнського культурно-освітнього марафону «Наша 

незалежність», 

- щодо проблемних питань для зустрічі представників Департаменту 

культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації з 

представниками Харківської обласної прокуратури, 

- щодо проблемних питань у сфері культурної спадщини на нараду з 

представниками територіальних громад області. 

Співробітниками Закладу підготовлено також: 

- пропозиції на слухання у комітеті Верховної ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики на тему: «Збереження археологічної 

спадщини та інших культурних цінностей: аналіз, проблеми та пропозиції 

щодо їх врегулювання», 

- звіт про підготовку Харківського тому багатотомного енциклопедичного 

видання «Звід пам’яток історії та культури України» за 2021 р та складено 

орієнтовний план роботи обласної редколегії Харківського тому 

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

2022 рік. 
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Співробітниками Закладу прослухано навчальний модуль щодо 

декларування нерухомих пам’яток культурної спадщини на сайті Міністерства 

культури та інформаційної політики України на тему: "Використання 

довідників та класифікаторів за стандартами ДСТУ ISO 25964 та SKOS". 

Продовжено роботу з наповнення робочого реєстру щойно виявлених 

об’єктів відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Підготовлено презентацію для Департаменту культури та туризму до 

візиту міністра культури та інформаційної політики. 

Керівництвом та співробітниками Закладу взято участь у: 

- засіданнях робочої групи з питань створення комплексного плану 

просторового розвитку території Роганської територіальної громади та 

Пісочинської територіальної громади в рамках програми USAID з аграрного та 

сільського розвитку, 

- роботі онлайн-навчання впровадження Електронного обліку об’єктів 

культурної спадщини «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» 

організоване Міністерством культури та інформаційної політики України, 

- виїзній робочій нараді щодо вивчення проблемних питань, пов’язаних з 

пам’яткою історії місцевого значення «Будинок, у якому в 70-х роках XVIII ст. 

жив Г.С. Сковорода» за адресою: Харківській район, смт Бабаї, 

вул. Михайлівська, 1, 

- 26.01.2021 взято участь в онлайн-семінарі, присвяченому обласному 

конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє». 

- 11.06.2021 робочій зустрічі у м. Богодухів з представниками 

Богодухівської районної державної адміністрації та територіальних громад 

району з метою обговорення пріоритетних та проблемних питань у сфері 

охорони нерухомої культурної спадщини, 

- 18.06.2021 засіданні колегії Департаменту культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації, 

- 16.09.2021 робочій нараді з представниками Харківської обласної 

прокуратури, Департаменту культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації, Департаменту містобудування та архітектури 

Харківської обласної державної адміністрації щодо питань співпраці, 

належного реагування на порушення пам’яткоохоронного законодавства та 

упередження діям, які створюють загрозу пам’яткам, 

- 29.09.2021 проведенні засідання обласної редакційної колегії з 

підготовки Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід 

пам’яток історії та культури України». 

Також, науковим співробітником Качало С.І. було взято участь 04.06.2021 

в робочій зустрічі депутатів Новопокровської селищної ради та громадськості 

на території ботанічного заказника «Ковиловий степ» та проінформовано 

учасників зустрічі про об’єкти археологічної спадщини на території заказника 

та поблизу нього. 

17.12.2021 спільно з депутатом Харківської обласної ради Тетяною 

Столяренко та Департаментом культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації здійснено виїзд до комплексної пам’ятки археології 
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національного значення – «Донецьке городище: селища А, Б, В» (занесена 

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2009 року №928, охоронний номер 200001-Н). 

Мета поїздки полягала у визначенні відповідних заходів, у тому числі – 

превентивних мір щодо недопущення пошкоджень і засмічення будівельними 

та побутовими відходами території пам’ятки. В ході поїздки, та під час 

безпосереднього огляду городища обговорено питання щодо забезпечення 

подальшої охорони пам’ятки, можливості рекреаційного облаштування її 

території, яка в майбутньому може стати зоною відпочинку, «культурного» 

дозвілля та черговою «сходинкою» в обізнаності нашим культурним 

надбанням, тим більше – національного значення, серед мешканців міста та 

його гостей. 

Проведено роботу над внесенням змін та розробкою проєктів нових 

інформаційних, технологічних карток та зразків заяв на отримання 

адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. 

Ведеться підготовка проєктів повідомлень власникам про занесення 

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

України. 

Співробітниками Закладу було опрацьовано програми пошукових робіт 

філії ВГО «Союз пошукових загонів України». 

Взято участь у проведенні засідань Консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації (22.03.2021, 12.08.2021) та 

підготовлено відповідні матеріали за результатами засідань. 

ІІІ. Науково-практична робота 

Протягом 2021 року співробітниками Закладу здійснювалась робота з 

розгляду містобудівної документації та документації із землеустрою.  

Відпрацьовано 107 пакетів документації із землеустрою у м. Харкові та 

у Харківській області. 

Розглянуто 152 пакети містобудівної документації (102 детальних плани 

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

та Харківської області. 

Проведено роботу стосовно надання інформації щодо наявності 

режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмежень у їх 

використанні з метою розробки документації із землеустрою: 

відпрацьовано 57 запитів в м. Харкові та Харківській області. 

Відпрацьовано 25 звернень щодо розміщення зовнішніх реклам на 

пам’ятках місцевого значення. 

Проводилася робота з прийому та видачі документів дозвільного 

характеру, адміністративних послуг та наданню консультацій в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Харкова. Опрацьовано, підготовлено та передано 

до ЦНАП 49 документів дозвільного характеру ДКіТ ХОДА представником 

Центру (14 зареєстрованих дозволів на проведення археологічних розвідок, 

розкопок; 14 погоджень відчуження або передачі пам’яток місцевого значення 

їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у 

володіння, користування або управління; 15 дозволів на проведення робіт на 
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пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в 

зонах охорони; 6 погоджень 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) та 14 листів щодо відмови в 

наданні документів дозвільного характеру. 

Проведена робота з: 

 з корегування та наповнення інформацією сайту Закладу та сторінок у 

соціальних мережах «Facebook» та «Instagram»; 

 впорядкування та складання електронного архіву проєктів відведення 

земельних ділянок; 

 з впорядкування та складання електронного архіву містобудівної 

документації (детальні плани територій, генеральні плани населених місць 

тощо); 

 з впорядкування та складання електронного архіву облікової 

документації на об’єкти культурної спадщини; 

 з розроблення генеральних планів об’єктів культурної спадщини; 

 упорядкування паперового та електронного архіву облікової 

документації на пам’ятки культурної спадщини (сформовано теки, проведено 

опис документації, сканування). 

IV. Робота з популяризації культурної спадщини 

11.02.2021 у приміщенні Харківської обласної філармонії презентовано 

інформаційний ресурс (базу даних) «Пам’ятки культурної спадщини 

Харківщини». Враховуючи значний обсяг інформації про пам’ятки, яку 

необхідно розмістити на ресурсі, робота над заповненням сайту, формування 

інформативної бази триває. 

Закладом організовано та проведено ХХV Міжнародну наукову 

конференцію «Слобожанські читання» (19-21 квітня, в online-режимі на базі 

платформи Zoom та сервісу Skype). 

Під час роботи конференції проведено пленарне засідання, а також 

працювали 6 секцій: 

- Охорона культурної спадщини. консервація, реставрація, реабілітація, 

музеєфікація та пристосування пам’яток; 

- Монументальне мистецтво, мистецтвознавство; 

- Історичне краєзнавство; 

- Археологія, охорона археологічної спадщини 

- Історія світових воєн ХХ століття; 

- Церковне пам’яткознавство 

Було організовано роботу 4 круглих столів: 

- «Некрополь Слобожанщини»; 

- присвячений річницям голодоморів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. 

- «Заселення Слобідської України. XVII-XVIII ст.», присвячений 375-

річчю із часу заснування міста Валки (1646); 

- присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки. 
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Вийшов друком збірник тез за результатами XXV Міжнародної 

наукової конференції «Слобожанські читання». Здійснена розсилка учасникам 

конференції посилання на електронну версію збірки. 

09 червня 2021 року в приміщенні КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» (м. Харків, Пушкінська, 

62) відбулась презентація книги «Звід пам’яток історії та культури. Харківська 

область: м. Люботин. м. Первомайський і Первомайський район». Електронну 

версію цього видання розміщено на сайті ОКЗ «ХНМЦОКС» у розділі 

«Видання» та на сайті Інституту історії НАН України у розділі «Електронна 

бібліотека». 

Закладом організовано та проведено 12.11.2021 XI Міжнародну науково-

практичну конференцію молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини», яка присвячена 100-річчю з дня народження професора 

Бориса Андрійовича Шрамка (1921-2012), радянського й українського історика 

й археолога, доктора історичних наук у режимі онлайн. 

Співробітниками Закладу взято участь з доповідями у: 

- науковій конференції «ХІІ Луньовські читання» в ХНУ ім. Каразіна, 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Православ’я в Україні: 

виклики часу й історичні традиції», 

- Всеукраїнській науковій конференція «Музей у глобальному світі: 

інновації та збереження традицій», 

- Історико-краєзнавчій онлайн конференції «Перемога одна на всіх», 

присвяченої 76-річчю від Дня Перемоги над нацизмом, 

- Всеукраїнській науковій конференції «Освіта Слобожанщини: проблеми, 

тренди та перспективи», присвячена 180-річчю від дня народження Христини 

Алчевської, 

- семінарі-практикумі (воркшопі) «Застосування геоінформаційних 

технологій у комплексних дослідженнях історичних природно-технічних 

систем (ландшафтів, заповідних територій тощо)» в рамках Міжнародної 

науково-практичної конференції «Об’єкти всесвітньої спадщини: практики 

сталого розвитку міської спадщини», 

- ХХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження 

пам’яток козацької доби в Україні», 

- ХVII Батуринських читаннях, 

- роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Святогірські 

читання», що організована Свято-Успенською Святогірською лаврою, 

- роботі XXVI Міжнародної наукової конференції «Могилянські 

читання»: Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя 

заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», 

- у конференції, що присвячена 80-й річниці жертв Голокосту у 

Дробицькому яру в ННЦ «ХПІ», 

- ХІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовна та світська 

освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи», 

- семінарі-практикумі на базі археологічної експедиції «Мамай-Гора – 

2021». 

Вийшли друком статті співробітників Закладу: 
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• В.Д. Путятін. «Художньо- меморіальні дошки роботи 

О.М.Демченка та В.Д. Семенюка як метод виховання української 

автентичності» / збірка «Проблеми музейної освіти в Україні» 2020 р., 

• Іванов В.М. Свято-Миколаївський храмовий комплекс у с. Чернещина 

Борівського району як зразок сучасного зодчества у стилі українського бароко 

// Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст.: збірка наукових статей з 

пам’яткоохоронної роботи. Випуск VI. Х.: Курсор, 2020, 

• Іванов В.М. Харківське єпархіальне жіноче училище як губернський 

центр освіти для дівчат в Харкові початку ХХ століття // Пам’яткознавчі 

погляди молодих вчених ХХІ ст.: збірка наукових статей з пам’яткоохоронної 

роботи. Випуск VI. Х.: Курсор, 2020, 

• Бахтіна С.А. «Обстеження об’єктів культурної спадщини Вовчанського 

району Харківської області в липні 2017 року. Спадщина В. Г. Колокольцова» 

// Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст.: збірка наукових статей з 

пам’яткоохоронної роботи. Випуск VI. Х.: Курсор, 2020, 

• Іванов В.М. Харьковское епархиальное женское училище как 

губернский центр образования для девиц в Харькове начала ХХ века // 

Матеріали XXXVIІІ-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених 

«Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-

річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського)». Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2021. С. 39-41, 

• Бахтіна С.А. «Храм Преображення Господнього (1839) 

(вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної 

територіальної громади Харківської обл.)» у збірці «Церква – Наука – 

Суспільство: питання взаємодії» за результатами участі у Дев’ятнадцятій 

міжнародній науковій конференції «Церква – Наука – Суспільство: питання 

взаємодії», яку організували Національний заповідник «Києво-Печерська 

Лавра», Департамент охорони культурної спадщини КМДА та інш. С. 162-165. 

/ Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії: Матеріали Дев’ятнадцятої 

Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний 

заповідник « Києво-Печерська лавра». Київ, 2021. 326 с., 

• БАХТІНА С. Культурна спадщина Слобожанщини» - літописець 

пам’яткоохоронної справи на Харківщині»Могилянські читання 2021. 

Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування 

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Зб. наук. праць. – Київ; 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Видавництво «Фенікс», 

2021. – 288 с. (доповідь, С. 110-117), 

• ПУТЯТІН В. Скульптура постмодернізму у творчості Г.В.Іванової 

//Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. - Випуск 7, 2021р. - С.66-70, 

• Я. ЛІХОЛЄТОВ Проблеми дослідження пам’яток історії виробництва і 

техніки (на прикладі Новоіванівського цукрового заводу Харківської області). 

Історико-пам’яткознавчий аспект // ХРИСТИЯНСЬКА САКРАЛЬНА 

ТРАДИЦІЯ: ВІРА, ДУХОВНІСТЬ, МИСТЕЦТВО: збірник матеріалів ХIV 

міжнародної конференції. — Львів: ЛПБА ПЦУ, 2021. — С. 203-213, 

В.Д. Путятін виступив на засіданні гуртка з мистецтвознавства на 

історичному факультеті ХНУ ім. В.Н.Каразіна з доповіддю «Приватний сад 
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скульптур письменників і поетів України та Росії» Харків, 

вул. Максиміліанівська, 16-18, 

Бахтіна С.А. 13.05.2021 прочитала онлайн лекцію «Харківський науково-

методичний центр охорони культурної спадщини і сучасні проблеми з охорони 

пам’яток історії і монументального мистецтва» для студентів 1 курсу 

магістратури кафедри історіографії, джерелознавства і археології історичного 

факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Доопрацьовано та доповнено статтю на вебресурсі «Вікіпедія» — «Звід 

пам’яток історії та культури України. Харківська область. м. Люботин. 

м. Первомайський і Первомайський район». 

Проведено презентацію книги В. ПУТЯТІНА «Міська скульптура 

Харкова. Портрети майстрів» на засіданні студентського наукового гуртка 

мистецтвознавців історичного факультету ХНУ ім. Каразіна. 

Співробітником ЗОЛОТОВОЮ Юлією взято участь у міжнародному 

фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки» в якості члена журі. 

Підготовлено і видано збірку «Пам’яткознавчі погляди молодих вчених 

XXI ст.»: збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи, вип. VII (Харків: 

Курсор, 2021. – 126 с., 65 іл.) за матеріалами XI Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини». 

 

V. Господарська, організаційна та фінансова діяльність 

 

Протягом звітного періоду виконувалось: 

 ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано — 

1149 листів, відправлено — 1154 листа); 

 підтримка програмного забезпечення комп’ютерної техніки та 

комп’ютерної мережі; 

 ведення журналу реєстрації приходу на роботу працівників та 

контролю за додержанням співробітниками правил внутрішнього трудового 

розпорядку і виконавчої дисципліни Закладу; 

 ведення журналу обліку руху співробітників Закладу; 

 ведення архіву особових справ; 

 ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за 

їх поверненням. 

Видано 196 наказів керівництва Закладу (110 – з особового складу, 19 - з 

основної діяльності, 4 – з адміністративно-господарських питань, 19 – про 

короткострокові відрядження, 44 – про надання щорічних відпусток). 

Оформлено табелі обліку відпрацювання робочого часу співробітниками 

Закладу. 

Проведено вступні, первинні, повторні та позапланові інструктажі 

співробітників з питань пожежної безпеки, охорони праці на робочому місці, з 

попередження надзвичайних ситуацій. 

Підготовлено та надано наступні звіти: 

- до Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації щомісячні, щоквартальні звіти протягом 2021 року; 
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- до Державного казначейства та Департаменту культури і туризму 

ХОДА звіт 2020 рік, щомісячні та квартальні протягом 2021 року; 

- до пенсійного фонду з єдиного страхового внеску щомісячні звіти; 

- щомісячні звіти з праці ф. 1-ПВ до Управління статистики; 

- до Управління соціального захисту населення адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради про виплату середнього 

заробітку працівникам, призваних на військову службу за призивом під час 

мобілізації щомісячні звіти; 

- до податкової інспекції звіти за ф.1-ДФ за 4 квартал 2020 року та 

щоквартальні за 2021 рік; 

- до фонду соціального страхування звіт щоквартальні звіти; 

- по Е-дата щоквартальні звіти; 

- до Харківської обласної ради (на розпорядження від 15.04.2019 № 109 (зі 

змінами); 

-  до фонду соціального захисту інвалідів за 2020 рік; 

- для ДКіТ ХОДА інформацію щодо наявних вакансій; 

-  для ДКіТ ХОДА інформацію щодо стану забезпечення протипожежної 

безпеки у закладі (про вогнегасники); 

- до ДКіТ ХОДА звіт про чисельність, склад та рух працівників, які 

займають посади керівників та спеціалістів в Обласному комунальному закладі 

"Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини" за 

2020 та 2021 рік (Форма 1-к); 

- до Центру зайнятості про зайнятість і працевлаштування громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2020 рік; 

- до Центру зайнятості про прийнятих працівників та попит на робочу 

силу (вакансії); 

-  до ДКіТ ХОДА узагальнену інформацію про хід виконання Плану 

заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і пожежної безпеки осінньо-зимовий період 2019-2020 

років та 2020-2021 років в ОКЗ «ХНМЦОКС»; 

-  до Управління соціального захисту населення адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради з моніторингу питань 

соціального захисту працівників, призваних на військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу 

за контрактом (ст. 119 КЗпП) щоквартально; 

- до ДКіТ ХОДА звіт про чисельність військовозобов’язаних, які 

заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, станом на 01 

січня 2021 року ОКЗ «ХНМЦОКС», погоджений з військовим комісаром 

Шевченківського районного військового комісаріату м. Харкова; 

-  до ДКіТ ХОДА звіти про роботу Закладу за 2020 рік, щомісячні та 

квартальні; 

- до ДКіТ ХОДА інформацію щодо виконання плану заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру; 
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- до Управління соціального захисту населення Адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради оперативну інформацію з 

охорони праці за 2020 рік та щоквартально протягом 2021 року; 

- до Департаменту культури і туризму ХОДА щодо моніторингу 

вакцинованих працівників. 

У встановлені терміни проводилась інвентаризація майна Закладу. 

Результати річної інвентаризації у 2021 році за типовими формами на 

електронному носії у програмі Excel та в паперовому вигляді надано до 

Харківської обласної ради. 

Ведеться постійна робота та контроль у системі «ProZorro». 

Проведено роботу над Колективним договором ОКЗ «ХНМЦОКС» на 

2022-2026 роки. 

Проведено роботу стосовно складання номенклатури справ Закладу на 

2022 рік та погодження її з Департаментом культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Проведено роботу щодо підготовки звіту про чисельність 

військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій 

військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на 

воєнний час, станом на 01 січня 2021 року ОКЗ «ХНМЦОКС» та погодження 

його з військовим комісаром Шевченківського районного військового 

комісаріату м. Харкова. 

Керівництвом Закладу 22.01.2021 взято участь у оперативній нараді з 

керівниками суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Харківської області щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах 

масового перебування людей (яка була організована Харківською обласною 

радою у режимі відеоконференції) та 28.01.2021 у нараді з питань стану 

протипожежної безпеки у приміщенні Департаменту культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації. 

Завершено звіряння облікових даних військовозобов’язаних 

співробітників Закладу з даними районних та міських ТЦК та СП. 

Здійснено роботу з практикантами-здобувачами вищої освіти 211 іст. 

групи кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін факультету 

дошкільної і спеціальної освіти та історії КЗ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, які 

проходять практику «Охорона історико-культурної спадщини». 

 

 

 

Директор       Олександр ТРИТИННИК 


