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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО УСТАНОВЧУ КОНФЕРЕНЦІЮ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

26 лютого 2010 року в Києві, у приміщенні історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася
Установча конференція Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України, на яку прибули делегати з усіх районів міста Києва –
відомі вчені, викладачі вузів, краєзнавці, учителі шкіл, працівники
мистецько-культурних закладів тощо. Серед запрошених – Віталій
Ковалинський – завідувач відділу Музею історії Києва, Надія Грищенко –
завідувач краєзнавчим відділом Публічної бібліотеки імені Лесі Українки,
Григорій Савченко – професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, голова правління Київської обласної організації НСКУ
та інші.

Конференцію відкрив заступник голови Національної спілки краєзнавців
України Григорій Клепак, який передав теплі вітання делегатам і гостям
Установчої конференції від голови НСКУ, академіка НАН України, Героя
України Петра Тронька. Зі щирими словами привітань до присутніх
звернулись – директор Інституту географії НАН України, академік НАН
України Леонід Руденко, декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент
НАН України Віктор Колесник.

Виступили з доповідями: “Про організаційні засади створення Київської
міської організації Національної спілки краєзнавців України” – член
правління НСКУ, голова первинного осередку Київського національного
університету імені Тараса Шевченка КМО НСКУ, доцент Олександр
Гончаров; “Про “Положення про Київську міську організацію Національної
спілки краєзнавців України” – заступник голови НСКУ Григорій Клепак.

В обговореннях доповідей взяли участь: Олег Кій – києвознавець і
колекціонер, Сергій Вакулишин – голова Святошинського осередку КМО
НСКУ, методист Центру позашкільної освіти “Північне сяйво” Свято-
шинської райдержадміністрації м. Києва, завідувач Музею історії
Святошинського району; Наталія Терес – голова Голосіївського осередку
КМО НСКУ, доцент Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, член комісії КМДА з питань перейменування вулиць Києва;
Віктор Киркевич – краєзнавець, літератор, колекціонер, заслужений
працівник культури України. Виступаючі розповіли про здобутки місцевих
краєзнавчих осередків та окремих краєзнавців, означили невирішені
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проблеми, внесли конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку
краєзнавства в столиці України.

Конференція одностайно ухвалила рішення створити Київську міську
організацію Національної спілки краєзнавців України. Було сформовано
персональний склад Правління та Ревізійної комісії, затверджено
“Положення про Київську міську організацію Національної спілки крає-
знавців України”. Президії правління КМО НСКУ доручено зареєструвати
міську організацію в органах влади згідно з Законом України “Про
професійних творчих працівників та творчі спілки”. Накреслено ряд
конкретних заходів щодо розвитку краєзнавчого руху в столиці.

В урочистій обстановці членам Київської міської організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України вручено членські квитки нового зразка
та відзначено активістів міської організації державними нагородами та
подяками Спілки.

Делегати та гості конференції ознайомилися з виставкою праць
краєзнавців Києва – членів Спілки, експозицією Музею історії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

В цей же день відбулося засідання правління Київської міської орга-
нізації Національної спілки краєзнавців України, на якому обрано президію
правління у складі 11 осіб, голову правління, заступників та відповідального
секретаря, затверджено склад комісій правління.
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Порядок денний
Установчої конференції  Київської міської організації НСКУ

26.02. 2010 р. м. Київ

1. Про організаційні засади створення Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України.

(Доповідач Гончаров О.П. – член Правління НСКУ)
2. Про “Положення про Київську міську організацію Національної

спілки краєзнавців України”.
(Доповідач Клепак Г.О. – заступник голови НСКУ )
3. Обрання керівних органів Київської міської організації Національної

спілки краєзнавців України (Правління та Ревізійної комісії).
4. Вручення членських квитків та відзначення активістів Київської

міської організації Національної спілки краєзнавців України.
 (Клепак Г.О. – заступник голови НСКУ)
5. Різне.

Регламент роботи

Відкриття конференції 10 хв.
Перше питання
Доповідач 20 хв.
Обговорення 15 хв.
Друге питання 10 хв.
Третє питання 15 хв.
Четверте питання 15 хв.
Різне
Виступаючим – до 5 хв.
Запитання, зауваження – до 3 хв.
Тривалість конференції до двох годин.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

БАБУШКО Світлана Ростиславівна, завідувач кафедри іноземних
мов Інституту туризму ФПУ.
БАКУНЕНКО Марина Вікторівна, методист Міжнародного центру
дитячо-юнацького туризму.
БОГДАН Олександр Миколайович, старший викладач Укртелерадіо-
пресінституту.
БРАТЧУК Галина Йосипівна, педагогічний керівник секції Київського
територіального відділення Малої академії наук України при Київському
палаці дітей та юнацтва, заслужений працівник культури України.
БЛАНУЦА Андрій Васильович, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович, методист Центру позашкільної
роботи “Північне сяйво” Святошинської райдержадміністрації.
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна, молодший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
ВОЇНОВ Святослав Святославович, краєзнавець.
ВОРОПАЙ Марина Василівна , науковий співробітник Центру
народознавства “Козак Мамай” (“Мамаєва Слобода”).
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович, доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ГОНЧАРОВА Валентина Сергіївна, секретар-референт КМО НСКУ.
ГОЛОТА Надія Степанівна, директор СШ № 297 м. Києва.
ГРИЩЕНКО Надія Борисівна, завідувач краєзнавчого відділу Публічної
бібліотеки імені Лесі Українки.
ГРІНЧЕНКО Ірена Геннадіївна, старший лаборант кафедри української
історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович, доцент кафедри філософських
і соціальних наук Київського національного торговельно-економічного
університету.
ГУРБИК Андрій Олександрович, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
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ДМИТРУК Володимир Іванович, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
ДУДНИК Валентина Михайлівна, доцент кафедри українознавства
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна, доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ІГНАТЕНКО Ірина Василівна, асистент кафедри етнології та крає-
знавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович, завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
КАЗЬМИРЧУК Марія Григорівна, асистент кафедри української історії
та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
КАРЕЛЮШНИЙ Валерій Петрович, завідувач кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович, краєзнавець, колекціонер, літератор,
заслужений працівник культури України.
КІЙ Олег Дмитрович, краєзнавець, колекціонер.
КОВАЛИНСЬКИЙ Віталій Васильович, завідувач відділу Музею історії
Києва.
КЛЕПАК Григорій Олексійович, заступник Голови Національної спілки
краєзнавців України, заслужений працівник культури України.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович, член-кореспондент НАН України, декан
історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України.
КОРОТКИЙ Віктор Андрійович, доцент кафедри давньої та нової історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
КОЦУР Анатолій Петрович, завідувач кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, заслужений працівник освіти України.
ЛОГВИНЕНКО Олександр Володимирович, старший викладач кафедри
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історії та філософії історії Національного педагогічного університету
ім. М.П.Драгоманова.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, відповідальний секретар
Національної спілки краєзнавців України.
МЕЛЬНИК Ганна Мирославівна, старший викладач кафедри гума-
нітарних дисциплін ВМУРоЛ “Україна”.
МОГИЛЬНИЙ Леонід Петрович, доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ПАТРИЛЯК Іван Казимирович, доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор
Музею історії КНУ ім. Тараса Шевченка.
ПИЛИПЕНКО Віктор Володимирович, доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ПОПОВИЧ Сергій Іванович, перший проректор Інституту туризму ФПУ,
заступник Голови НСКУ.
РУДЕНКО Леонід Григорович, академік НАН України, директор
Інституту географії НАН України.
САВЧЕНКО Григорій Петрович, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, голова правління Київської обласної
організації НСКУ.
САВЧЕНКО Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник Інсти-
туту історії України НАН України.
СЕМЕНЮК Володимир Євгенійович, завідувач краєзнавчим відділом
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму.
СИТНИК Анатолій Андрійович, відповідальний секретар НСКУ, член
редколегії журналу “Краєзнавство”.
СКОРОХВАТОВА Алла Віталіївна, Генеральний директор Національної
історичної бібліотеки України.
СМІЛЯНЕЦЬ Світлана Іванівна, заступник директора з наукової роботи
Національної історичної бібліотеки України.
СОБОЛЄВА Олена Володимирівна, молодший науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Риль-
ського НАН України.
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СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних
мов Інституту туризму ФПУ.
СОРОКА Юрій Михайлович, доцент кафедри архівознавства та
спеціальних історичних дисциплін Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна, доцент кафедри етнології та крає-
знавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович, професор кафедри управління
та євроінтеграції Національного педуніверситету ім. М.П. Драгоманова.
ТРЕТЯК Кирило Олегович , керівник Управління забезпечення
міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України.
ЧЕРЕВИЧНИЙ Геннадій Семенович, доцент кафедри новітньої історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ЮРЧЕНКО Віталіна Олександрівна, старший викладач кафедри
філософії і соціальних дисциплін Університету сучасних знань.
ЯКОВЕНКО Володимир Петрович, завідувач комп’ютерно-видавничого
відділу Інституту історії України НАН України.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
(доповідь члена правління НСКУ Олександра Гончарова)

Вельмишановні делегати! Високоповажні гості Установчої конференції!
Національна спілка краєзнавців України існує з 1990 року. На хвилі

демократичних перетворень, національного піднесення суспільства 27
березня у Києві відбувся I-й Всеукраїнський краєзнавчий з’їзд, який мав
статус установчого для Всеукраїнської спілки краєзнавців – повноправної
спадкоємниці традицій, впроваджених свого часу Українським комітетом
краєзнавства (1925 – 1931 рр.). Головою правління Спілки обрано академіка
НАН України Петра Тимофійовича Тронька.

Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Спілки є розвиток
національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх
його державних, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання
рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого
в цій галузі в Україні та за кордоном, створення та оприлюднення
документально-публіцистичних та науково-популярних творів з історії та
культури краю. Спілка прагне виховувати у громадян почуття національної
самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій
українського народу, а також інших народів, пов’язаних з ним своєю долею,
шанобливого ставлення до скарбів рідної природи.

У Києві з початку 1990-х років формально діяло Наукове товариство
краєзнавців, пізніше Київська міська організація Спілки. В умовах
діяльності Спілки як громадської організації без фіксованого членства, в
столиці була відсутня чітка організаційна структура. Київські краєзнавці
переважно гуртувалися навколо відділів регіональних проблем історії
України та історико-краєзнавчих досліджень академічного Інституту історії
України. Ситуація корінним чином змінилася у 2008 році, коли Спілка
набула статусу Національної творчої Спілки – принципово нового, вищого
і якіснішого організаційного утворення краєзнавців за професійною
ознакою.

У зв’язку з наданням Спілці національного статусу постало питання
про реформування її діяльності. Національний статус потребує більш
вимогливого ставлення до членства у Спілці, а також підвищення рівня
результативності та якості діяльності кожного її члена. Керівництвом
Спілки було поставлене завдання об’єднати київських краєзнавців в
самостійній Київській міській організації, створено оргкомітет у складі
Гончарова О.П., Дмитрука В.І., Клепака Г.О., Маньковської Р.В. У тому ж,
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2008, році розпочалася розбудова міської організації, створення та
організаційне оформлення первинних осередків як за виробничим, так і за
територіальним принципами. Було організаційно оформлено 4 первинних
осередки: у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(голова Гончаров О.П.), Інституті історії України НАН України (голова
Дмитрук В.І.), Святошинський (голова Вакулишин С.М.) та Голосіївський
(голова Терес Н.В.). Представники цих первинних організацій брали участь
у роботі IV з’їзду Національної спілки краєзнавців України.

Пріоритетним напрямом роботи у 2009 році залишалася розбудова
міської організації, залучення в ряди Спілки нових членів, налагодження
співробітництва з установами краєзнавчого спрямування міста Києва.
У зв’язку з реформуванням Спілки здійснювалася робота з налагодження
внутрішнього діловодства, оформлення персональної документації та
обліку членів Спілки, збору вступних та членських внесків, видачі
членських квитків. Станом на сьогоднішній день членство у Спілці
оформили 72 київських краєзнавці, вступні та членські внески сплатили
95%. Слід зазначити, що сплата одноразового вступного та раз у рік
членського внесків – це вимога Статуту й умова виживання Спілки у скрутні
фінансові часи, оскільки коштів, що виділяються державою для НСКУ
недостатньо навіть для введення мінімальних штатних посад у регіональних
організаціях. Також зауважу, що згідно з положеннями Статуту, у разі
несплати членських внесків протягом двох років членство в Спілці може
бути припинено.

Міська організація краєзнавців взяла активну участь у проведенні
заходів, передбачених планом Спілки на 2009 рік, зокрема в ініційованому
Спілкою Всеукраїнському конкурсі на кращий громадський музей країни
(листопад – грудень 2009 року), забезпечила проведення його регіонального
етапу. Ряд громадських музеїв міста Києва (Музей історії Святошинського
району, Музей історії водоканалу, музеї освітніх закладів) отримали призові
місця в різних номінаціях конкурсу. Це важлива справа з огляду на те, що
деякі музеї під загрозою закриття, і підтримка Спілки для них є значущою.

Члени міської організації НСКУ брали участь і в інших заходах Спілки:
Урочистостях по відзначенню 230-річчя з дня народження О.Д. Засядька
(Український дім), Урочистостях з нагоди вручення Премії імені Дмитра
Яворницького Національної спілки краєзнавців України 2009 року
(Національна філармонія України), розробці концепції та план-проспекту
навчального посібника з дисципліни “Краєзнавство” для студентів вищих
навчальних закладів (Гончаров О.П., Маньковська Р.В.) тощо.

Активно працюють ряд осередків міської організації. Так, первинним
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осередком Інституту історії України НАН України, значна частина членів
якого входять до складу керівних органів НСКУ, здійснюється організаційна
робота, направлена на реформування Спілки. Проводиться також велика
науково-дослідницька робота в галузі історії України, краєзнавства. Це,
зокрема, активна участь у випуску журналу “Краєзнавство”, наукового і
документального журналу “З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, у підготовці
масштабних загальнонаціональних видань – “Реабілітовані історією”,
“Зводу пам’яток історії та культури”, документально-довідкової серії книг
“Краєзнавці України”. Слід відзначити низку праць голови НСКУ, академіка
П.Т. Тронька з історії та сьогодення краєзнавчого руху в країні тощо.

Члени осередку Інституту історії України НАН України (Смолій В.А.,
Тронько П.Т., Реєнт О.П., Клепак Г.О., Маньковська Р.В., Дмитрук В.І. й
інші ) та первинного осередку Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (Колесник В.Ф., Гончаров О.П., Голова Київської обласної
організації НСКУ Савченко Г.П. і інші) взяли активну участь в організації
проведення Пленуму та Наради з питань підготовки енциклопедичного
видання “Історія міст і сіл України”, які відбулися у червні 2009 року в
Національному університеті імені Тараса Шевченка. В контексті цих заходів
спільно з працівниками університетської бібліотеки імені М. Максимовича
була організована виставка краєзнавчої літератури.

Викладачами історичного факультету, членами Спілки, підготовлені
наукові статті та книги, довідники, в яких відображені різні аспекти історії
Києва, інших населених пунктів, історія структурних підрозділів та
діяльність відомих учених університету. Плідно працюють у цьому
напрямку член-кореспондент НАН України Колесник В.Ф., професори
Казьмирчук Г.Д., Коцур А.П., доценти Гончаров О.П., Іваницька Л.В.,
Короткий В.А., Патриляк І.К., Пилипенко В.В., Сорока Ю.М., Третяк К.О.
та інші. Нині науковці університету беруть активну участь у створенні
“Енциклопедії Київського університету”. Членами осередку – викладачами
факультету розроблені і читаються нові курси краєзнавчого та етно-
логічного спрямування, забезпечується проведення виїзних етнологічних
практик, краєзнавчих екскурсій для студентів в музеї Києва та інших міст
України. Продовжується співробітництво з навчальними закладами
зарубіжних країн.

Члени Голосіївського осередку досліджують історію перейменувань
вулиць Києва, беруть активну участь у підготовці збірника документів з
цієї проблеми, підготували навчально-методичний довідник “Назви вулиць
Києва в конфлікті ідеологій” (2009). Голова осередку Наталія Терес є
членом комісії КМДА з питань перейменування вулиць Києва.
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Значну краєзнавчу роботу проводить Святошинський осередок, який
працює на базі районного Центру позашкільної роботи “Північне сяйво”.
Голова осередку методист Центру Сергій Вакулишин виступив ініціатором
створення Музею історії Святошинського району, є його завідувачем.
Музейний заклад отримав звання зразкового. Це поки що єдиний у Києві
музей, що комплексно досліджує й наочно демонструє історію одного
адміністративного столичного району. У 2009 р. відзначено 10 річницю з
часу його заснування. Також зусиллями київських науковців та
святошинських педагогів підготовлено і видано у 2008 році вельми
ґрунтовну (майже на півтисячі сторінок) книгу – “Про землю і про людей
святошинських”. Активно працюють краєзнавці – члени Спілки і в інших
районах столиці.

Тепер щодо пріоритетних завдань Спілки та її Київської міської
організації. Найважливішим і найпріоритетнішим завданням Спілки на
найближчий період IV з’їзд НСКУ, який відбувся у жовтні 2008 року,
визначив підготовку енциклопедичного багатотомного видання “Історія міст
і сіл України”, аналогічного 26-томній праці 60 – 70-х років минулого
століття, яке б відповідало рівню сучасних наукових вимог, базувалось на
ґрунтовно досліджених архівних матеріалах. Це завдання державної ваги,
оскільки воно передбачено Указом Президента України “Про заходи щодо
підтримки краєзнавчого руху в Україні” №35 від 23.01.2001 року,
Розпорядженням Президента України “Про забезпечення комплексного
розвитку малих міст України” від 19.10.2000 року та Державної програми
розвитку краєзнавства на період до 2010 року, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України №789 від 10.06.2002 року.

Зважаючи на гостру потребу суспільства у такій фундаментальній праці,
IV з’їзд НСКУ постановив невідкладно розпочати її практичну реалізацію
з 2009 року. На виконання Постанови з’їзду у травні 2009 року в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка було проведено Пленум
та Нараду з питань підготовки енциклопедичного видання “Історія міст і
сіл України”, про які згадувалось вище. Намічено здійснення низки
організаційно – методичних заходів у цьому напрямку роботи. Це зокрема:
створення у вищих навчальних закладах наукових підрозділів із викладачів,
учителів, працівників музеїв, архівістів, бібліотекарів, дослідників-
краєзнавців членів НСКУ, а також учасників підготовки багатотомного
видання “Історія міст і сіл України” 1960 – 70-х рр. для напрацювання
матеріалів та пропозицій до сучасного енциклопедичного видання.
В цьому контексті потрібно ставити питання про відкриття в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка Центру краєзнавства  –
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наукового підрозділу, який би опікувався розвитком наукового краєзнавства
та підготовкою енциклопедичного видання “Історія міст і сіл України”.
Підставою для цього є лист Міністра освіти і науки України №1/9-367 від
13.06.2007 року та напрацьований досвід Харківського національного
університету ім. В.Н.Каразіна, де діє краєзнавчий центр.

Рішеннями пленуму передбачено також створення в районах мережі
робочих груп для підготовки відповідних томів енциклопедичного видання
“Історія міст і сіл України”. Наукові підрозділи мають організувати роботу
зі складання бібліографії, збору та дослідження опублікованої літератури
та нових архівних джерел, пов’язаних із періодами історії, що розкривають
події національно-визвольних змагань, політичних репресій, голодомору,
які замовчувались в радянські часи. Також поставлено питання про
розробку Методичних рекомендацій з підготовки енциклопедичного
видання “Історія міст і сіл України”.

Таким чином, Спілка краєзнавців має стати своєрідним штабом по
організації всебічного і професійного вивчення регіональної історії в усіх
сферах життєдіяльності: культури, літератури, мистецтва, географічних та
історичних особливостей, топоніміки, природних багатств, релігійного
життя, національно-етнічних відносин, соціально-економічного розвитку,
етнології і фольклору, народних звичаїв, традицій та обрядів.

Щодо Київської міської організації НСКУ, то вона має ставити перед
собою ще більш масштабні завдання ніж підготовка тому “Історія міст і
сіл України” по Києву. Кожен район столиці повинен мати ґрунтовну працю
з історії й сьогодення району, а то й не одну. Міська краєзнавча організація
має виконувати роль координаційного центру, своєрідного штабу цієї
роботи. Оскільки членами організації є відомі вчені, викладачі вузів,
краєзнавці, учителі шкіл, працівники мистецько-культурних закладів тощо,
то потрібно скоординувати їх діяльність, поєднати зусилля професійних
краєзнавців-науковців з широким краєзнавчим загалом.

Першочерговим для нас в організаційному плані завданням є реєстрація
в найближчі терміни міської організації в органах влади згідно з Законом
України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, щоб
отримати статус юридичної особи. Для цього є всі підстави. Слід зазначити,
що доки міська організація не пройде відповідний процес легалізації,
Спілка не має права здійснювати ні фінансування її заходів, ні утримування
штатних працівників. Важливим кроком до реалізації цього завдання є наша
Установча конференція.

Керівництву Київської міської організації НСКУ слід продовжити
роботу по створенню й організаційному оформленню краєзнавчих
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осередків у районах м. Києва, тим більше, що члени Спілки є в усіх районах
міста. Київ є мегаполісом з великою кількістю людей, які займаються
краєзнавчою діяльністю. Однак, краєзнавчий загал столиці залишається
значною мірою розпорошеним, до спілчанської роботи залучена порівняно
незначна його частина. Було б добре, щоб у кожній історичній місцевості,
на які так багата столиця, діяли первинні осередки спілки. Нагадаю, що за
статутними положеннями вони можуть бути створені при наявності трьох
членів Спілки. Створюючи дієву громадську організацію, ми тим самим
долучаємось до розбудови громадянського суспільства в державі. Було б
ідеальним, щоб густа мережа первинних осередків складала дієві районні
організації, а ті у свою чергу – потужну міську. Найближче завдання
первинних організацій – вивчати краєзнавчий актив на місцях, залучати до
роботи краєзнавців, керівників музеїв, згуртовувати навколо Спілки
небайдужих до краєзнавства людей, зрештою знати про їхні можливості
та досягнення.

Серед нагальних проблем залишається й робота з розвитку освітян-
ського краєзнавства. Краєзнавчо-просвітницька робота серед молоді
сьогодні особливо важлива, вона є підмурком духовного оздоровлення нації,
формування її патріотичного майбутнього. У зв’язку з цим актуальною є
підготовка навчальних посібників з краєзнавства та народознавства для
шкіл та вузів, створення відповідних кафедр та центрів, робота зі
студентською молоддю. Для розвитку краєзнавчого руху необхідно
ініціювати створення первинних краєзнавчих осередків (центрів) при
школах, вузах, бібліотеках, музеях, інших закладах культури та освіти, у
наукових та архівних установах.

Вважаємо, що у структурі Київської міської організації НСКУ мають
бути видавничі, лекторські, екскурсійні відділи або групи, діяти курси
підготовки екскурсоводів.

Одним словом, перед нами широке поле діяльності, є чимало цікавих
ідей, в процесі подальшої роботи їх з’явиться ще більше. Мабуть у кожного
з присутніх є певні міркування щодо розвитку краєзнавства в столиці.
Прохання висловити свої пропозиції у виступах, або подати у письмовому
вигляді. Президія правління їх ретельно проаналізує і включить у плани
роботи. Бажаю усім нам витримки, творчої наснаги й успіхів на благородній
ниві розвитку краєзнавства, а отже й нашої держави. Дякую за увагу.
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ВИСТУПИ ДЕЛЕГАТІВ І ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Леонід Руденко, академік НАН України, директор Інституту географії
НАН України:

Шановні колеги! Мені дуже приємно, що об’єднання столичних
краєзнавців відбувається. Петро Тимофійович Тронько, натхненник
краєзнавчого руху, приділяє величезну увагу саме столичному місту. Ця
організація має запрацювати так, щоб було видно певні зрушення.
Українське географічне товариство давно співпрацює з колегами в регіонах.
В Росії існує цілий інститут національної пам’яті і спадщини. У нас є
Інститут національної пам’яті. Інститут у Москві започаткував і видає цілу
низку робіт, що стосуються регіонів і окремих міст – книжки, атласи тощо.
Це свідчить про те, що краєзнавці Росії давно розпочали таку роботу, що
дає можливість людям на місцях по-іншому подивитися на свій край, які
люди там жили. Вітаю всіх із нашими установчими зборами. Найближчим
часом нам треба буде продумати, виробити конкретний план дій із
результативною роботою, яку зможуть оцінити мешканці Київщини й Києва.
Бажаю нам успіхів.

Віктор Колесник, член-кореспондент НАН України,
декан історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Шановні колеги, шановні друзі! Ви бачите, що наше сьогоднішнє
засідання має дещо символічний характер, оскільки це установча
конференція. Завдання полягає в тому, щоб організаційно консолідуватися.
Спілка діє, працює, але не вистачає координації зусиль, єдності, яка
необхідна для того, щоб вирішувати краєзнавчі завдання. Крім того, варто
конкретизувати перспективи, які стоять перед спілкою краєзнавців. Зав-
дання полягають у вивченні не тільки краєзнавчих питань Києва, але й
усієї України. Надзвичайно приємно, що конференція проходить на базі
історичного факультету. Минулого року в стінах університету відбувся
пленум Спілки краєзнавців. Це не тільки приємно, але й дуже відповідально.
Адже в університеті зосереджена велика кількість науковців, які вивчають
краєзнавство, етнологію, усну історію. Об’єднання всіх цих людей буде
сприяти розвитку краєзнавства в цілому. Це засідання носить і урочистий
характер, адже частина краєзнавців отримає свої членські квитки. Бажаю
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усім присутнім плідної праці, ефективної роботи. Це те, що так необхідно
Україні. Без краєзнавства, без історичної пам’яті справжню національну
державу не побудувати. Це важливе політичне завдання, яке стоїть перед
нами.

Олег Кій, краєзнавець, колекціонер:

Мені здається, нам потрібно не абстрактно в часі ставити свої завдання,
а прив’язувати до конкретних дат, подій. У нас попереду “Євро-2012”. Перед
країною в цьому плані стоїть багато завдань. Можливо, створити курси
підготовки молодих екскурсоводів у містах України, де відбуватиметься
чемпіонат.

Сергій Вакулишин, голова Святошинського
районного осередку НСКУ:

Шановні делегати! Я хочу наголосити, передусім, на проблемі перей-
менування вулиць Києва, яка є актуальною і потребує нашої уваги. Маємо
тут певні можливості, оскільки сьогодні в цій залі присутні два члени комісії
КМДА з перейменування вулиць. Треба тісніше співпрацювати з цією
структурою. Ми намагалися від святошинського осередку давати свої
пропозиції, але на Хрещатику їх не реєструють, тому що у нас немає ку-
тового штампу. Я користуючись такою нагодою, передаю у президію наші
пропозиції щодо перейменування. Зокрема, проспект Щербакова, головного
сталінського ідеолога, має бути перейменований на честь видатного
винахідника, уродженця Києва І. Сікорського. Нами встановлено, що два
кінці цієї вулиці поєднують два летовища, де влітку 1911 р. Ігор Сікорський
здійнявся у повітря і став впевнено на крило. Тішимо себе надією, що наші
письмові пропозиції щодо перейменування матимуть позитивні наслідки.
До “Євро-2012” залишилось зовсім небагато часу. Пропоную підготувати
до цієї події енциклопедичний довідник. Він буде корисним для туристів –
вітчизняних та іноземних, для загалу. Ми склали короткий довідник
києвознавця з історії київських фортифікацій. Це можна втілити і на елек-
тронних носіях. Тут і святошинський район до 1970-х років. Це були б
хороші здобутки до “Євро-2012”.
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Віктор Киркевич, краєзнавець, літератор, колекціонер:

Я хотів би сказати, що колекціонер Кій Олег має найбільшу у Києві
колекцію листівок і майже завершив каталог всіх листівок, що вийшли до
революції в Києві, і дав опис близько 10000 листівок, які вийшли до 1920
року. Хотілось би, щоб ця велика праця увійшла в доробок Київської міської
організації, бо це дуже важливо.

Наталія Терес, голова Голосіївського осередку НСКУ,
член комісії КМДА з перейменування вулиць Києва:

Шановні делегати! Від нашої конференції очікується багато, тому що
об’єдналися потужні інституції: Академія наук, Київський університет,
об’єдналися краєзнавці. Це приклад для різних міст України. Щодо
проблеми перейменувань вулиць, то, як член комісії з перейменування, хочу
сказати, що ця робота вимагає наукового обґрунтування. Багато вулиць
названо іменами радянських діячів, але документи свідчать, що це не просто
діячі, це кати українського народу. Перейменування гальмується давно і
свідомо. Реальне перейменування закінчилося в 90-х роках. Київська рада
не виділяє коштів на перейменування, аргументація примітивна: нестача
коштів і незручність для мешканців. Але ці назви, які існують, вони просто
дискредитують Київ. Це свідчить про відсутність знання вітчизняної історії
і відсутність поваги до своєї столиці. Тому це політичне питання, Спілка
краєзнавців має не лише висвітлювати ці проблеми у своїх публікаціях,
але й вимагати від можновладців вирішення питань перейменування.
Проекти є ґрунтовними та серйозними. Хочу також зазначити, що Київ
заслуговує на появу таких видань, як збірники документів про історію
Києва, які почав випускати колектив Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Київ заслуговує на таке видання, як історія культури
Києва. Слід також подумати про видання підручника для вищих навчальних
закладів з історії Києва. Є бажання та ентузіазм працювати. Бажаю нам
усім творчих успіхів.
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ПРО ПРИЙНЯТТЯ
“ПОЛОЖЕННЯ ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ”
(доповідь заступника голови НСКУ Григорія Клепака)

Шановні делегати! Національна спілка краєзнавців України діє на основі
Статуту, який був прийнятий I Установчим з’їздом Всеукраїнської спілки
краєзнавців у березні 1990 р. Часткові зміни до Статуту було внесено III та
IV з’їздами, у зв’язку з наданням Спілці статусу національної професійної
творчої спілки. Дозвольте коротко зупинитися на базових положеннях
Статуту НСКУ. Національна спілка краєзнавців України є добровільним
об’єднанням професійних дослідників і літописців рідного краю зі статусом
творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності. Спілка здійснює свою
діяльність відповідно до Конституції України, Закону України ”Про
професійних творчих працівників та творчі спілки”, інших законодавчих
актів. Спілка діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та спів-
робітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм твор-
чої діяльності, визнання авторських прав. Спілка незалежна у своїй статутній
діяльності від органів державної влади й органів місцевого самоврядування,
політичних партій, інших громадських організацій.

У зв’язку з реформуванням у професійну творчу спілку та наданням їй
Національного статусу, правління Спілки розробило нову структурну
модель організаційної діяльності, здійснюється перереєстрація членів
Спілки відповідно до нових реалій та визначено творчі критерії поповнення
її лав новими членами. На питанні членства у Спілці хотів би звернути
особливу увагу. Національний статус передбачає більш вимогливе ставлення
до членства у Спілці, а також підвищення рівня результативності та якості
діяльності кожного з нас. Членами Спілки мають бути лише ті, хто
займається краєзнавством на постійній основі, незалежно від його напрямів
і форм. Реорганізація Спілки як колишньої громадської організації без
фіксованого членства у професійну творчу спілку є принципово новим,
вищим і якіснішим організаційним утворенням краєзнавців за професійною
ознакою. Для нас це має означати, як підкреслював голова НСКУ
П.Т.Тронько у доповіді на червневому 2009 року пленумі Спілки, що від
сумлінного любительства ми перейшли до майстер-класу, де краєзнавство
є не просто хобі чи захопленням, а серйозною професію з усіма
кваліфікаційними вимогами.

Згідно з Законом України “Про професійних творчих працівників та
творчі спілки”, професійний творчий працівник – це фізична особа, творча
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діяльність якої становить її основне заняття, що завершується створенням
і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та
мистецтва і є головним джерелом її доходів, незалежно від того, має вона
чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини. Тому, як і в
будь-якій професійній творчій спілці з національним статусом, ми
зобов’язані терміново навести порядок з дійсними членами Спілки. Всі ті,
хто професійно займався краєзнавством і не поривав постійних зв’язків зі
Спілкою, хто визнає і дотримується нових положень статуту – повинні
оформити членство у Спілці, подавши необхідні вступні документи,
отримати квиток нового зразка. Ще раз варто наголосити, що підхід до
оформлення членства у Спілці має бути принциповим та суто інди-
відуальним. Згідно Статуту, членами НСКУ можуть бути громадяни
України, іноземні громадяни та особи без громадянства, яким виповнилося
18 років, основним заняттям котрих є створення завершених та
оприлюднених творів у галузі культури, історії, краєзнавства, пам’ятко-
знавства, фольклору та етнографії України.

Тепер щодо “Положення про Київську міську організацію Національної
спілки краєзнавців України”. Згідно зі Статутом НСКУ, обласні осередки
Спілки (а Київська міська організація діє на правах обласної) в разі їх
реєстрації в установленому порядку набувають права юридичної особи.
У своїй діяльності вони керуються єдиним Статутом Спілки та власними
положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та
затверджуються правлінням Спілки. У зв’язку з цим, пленумом правління
Національної спілки краєзнавців України 12 червня 2009 року затверджено
зразок Положення про обласну організацію. Відповідно до цього зразка
було розроблене й “Положення про Київську міську організацію
Національної спілки краєзнавців України”. Воно відповідає основним
положенням Статуту Спілки, типовому зразку Положення для обласних
організацій НСКУ, відображуючи разом з тим певну специфіку, яка
притаманна столичній організації Спілки. Так, значна кількість київських
краєзнавців, членів міської організації, досліджують різні місцевості
України. Оскільки міська організація зацікавлена в тому, щоб вони брали
участь і в краєзнавчих дослідженнях столиці, в діяльності первинної
організації, де вони стоять на обліку, то в “Положення” (пункт 4.4.) внесено
доповнення: “Члени організації беруть участь у дослідженні території, на
яку поширює свою діяльність первинна організація, або ж установи,
навчального закладу чи підприємства, в яких вона діє”.

Враховуючи те, що первинні організації мають бути дієвою основою
Спілки, у “Положенні про Київську міську організацію Національної спілки
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краєзнавців України”, де йдеться про напрями їх діяльності (пункт 4.4.),
вони дещо розширені і конкретизовані. Це не тільки дослідження історії
місцевості, на котру поширюється діяльність первинної організації. Історія
твориться сьогодні і слід значну увагу приділяти дослідженню краю, так
би мовити, по “гарячих” слідах подій, вести літопис району, місцевості.
Краєзнавці не мають бути байдужими і до таких актуальних проблем
сьогодення як: охорона пам’яток історії та природи, екологія, проблеми
забудови історичних місцевостей тощо. Вони мають співпрацювати в цьому
напрямку з осередками інших громадських організацій та політичних
партій.

У цілому ж, “Положення про Київську міську організацію Національної
спілки краєзнавців України” відповідає основним положенням Статуту
Спілки, типовому зразку Положення для обласних організацій НСКУ,
пропоную його прийняти.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ,
ОБРАНІ УСТАНОВЧОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ

Президія правління

Голова правління:

ГОНЧАРОВ Олександр Петрович, член правління НСКУ, голова
первинного осередку Київського національного університету імені Тараса
Шевченка КМО НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.

Перший заступник голови правління:

ДМИТРУК Володимир Іванович, член президії правління НСКУ, голова
первинного осередку Інституту історії України НАН України КМО НСКУ,
старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України,
кандидат історичних наук.

Заступники голови правління:

ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович, голова Святошинського осередку
КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи “Північне сяйво”
Святошинської райдержадміністрації м. Києва.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна, голова Голосіївського осередку КМО
НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.

Відповідальний секретар правління:

СОБОЛЄВА Олена Володимирівна, молодший науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Риль-
ського НАН України, кандидат історичних наук.
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Члени президії правління:

ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович, доцент кафедри філософії і
соціальних наук Київського національного торговельно-економічного
університету.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович, краєзнавць, літератор, колекціонер.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович , декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-
кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна, відповідальний секретар НСКУ,
старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України,
кандидат історичних наук, доцент.
РУДЕНКО Леонід Григорович, директор Інституту географії НАН
України, академік НАН України, доктор географічних наук, професор.
ЯКОВЕНКО Володимир Петрович, завідувач комп’ютерно-видавничого
відділу Інституту історії України НАН України.

Члени правління:

БОГДАН Олександр Миколайович, старший викладач Укртеле-
радіопресінституту.
ВОРОПАЙ Марина Василівна, науковий співробітник Центру наро-
дознавства “Козак Мамай” (“Мамаєва Слобода”), кандидат історичних наук.
ГОЛОТА Надія Степанівна, директор СШ № 297 м. Києва.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович, завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
КОРОТКИЙ Віктор Андрійович, доцент кафедри давньої та нової історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
КОЦУР Анатолій Петрович, завідувач кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор історичних наук, професор.
ПАТРИЛЯК Іван Казимирович, доцент кафедри новітньої історії Укра-
їни Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дирек-
тор музею історії КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
ПИЛИПЕНКО Віктор Володимирович, доцент кафедри етнології та
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краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат історичних наук.
ТРЕТЯК Кирило Олегович , керівник Управління забезпечення
міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, кандидат
історичних наук, доцент.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович, краєзнавець, лауреат Премії імені
Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.
ЮРЧЕНКО Віталіна Олександрівна, старший викладач кафедри
філософії та соціальних дисциплін Університету сучасних знань.
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СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

ВАСИЛЬЄВ Валерій Юрійович, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна, доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка.
САВЧЕНКО Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
СОРОКА Юрій Михайлович, доцент кафедри архівознавства та
спеціальних історичних дисциплін Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
ЧЕРЕВИЧНИЙ Геннадій Семенович, доцент кафедри новітньої історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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ПОСТАНОВА
УСТАНОВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

м. Київ 26 лютого 2010 року

Ураховуючи важливу роль краєзнавчого руху у відродженні традицій
та історичної пам’яті народу, національно-патріотичному вихованню
молоді, керуючись Указом Президента України “Про заходи щодо
підтримки краєзнавчого руху в Україні” №35 від 23.01.2001 р.,
Розпорядженням Президента України “Про забезпечення комплексного
розвитку малих міст України” від 19.10.2000 р. та Державною програмою
розвитку краєзнавства на період до 2010 р, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України №789 від 10.06.2002 р., з метою підтримки і
розвитку краєзнавчого руху в столиці України місті Києві Установча
конференція прийняла рішення:

1. Створити Київську міську організацію Національної спілки
краєзнавців України.

2. Обрати керівні органи Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України:

Правління у складі:
Богдана Олександра Миколайовича
Вакулишина Сергія Миколайовича
Воропай Марини Василівни
Гончарова Олександра Петровича
Дмитрука Володимира Івановича
Голоти Надії Степанівни
Губицького Любомира Володимировича
Казьмирчука Григорія Дмитровича
Катаргіної Тетяни Іванівни
Киркевича Віктора Геннадійовича
Колесника Віктора Федоровича
Короткого Віктора Андрійовича
Коцура Анатолія Петровича
Маньковської Руслани Вікторівни
Патриляка Івана Казимировича
Пилипенка Віктора Володимировича
Руденка Леоніда Григоровича



28

Соболєвої Олени Володимирівни
Терес Наталії Володимирівни
Третяка Кирила Олеговича
Устименка Василя Євдокимовича
Юрченко Віталіни Олександрівни
Яковенка Володимира Петровича

Ревізійну комісію у складі:

Васильєва Валерія Юрійовича
Іваницької Лілії Василівни
Сороки Юрія Михайловича
Савченко Ірини Вадимівни
Черевичного Геннадія Семеновича

3. Затвердити “Положення про Київську міську організацію Націо-
нальної спілки краєзнавців України”.

4. Доручити Президії правління Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України здійснити заходи з реєстрації
міської організації в органах влади згідно з Законом України “Про
професійних творчих працівників і творчі спілки”.

5. Керівництву Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України активізувати роботу зі створення краєзнавчих
осередків в районах міста Києва, налагодження внутрішнього діловодства,
оформлення персональної документації та обліку членів Спілки, збору
вступного та членського внесків, видачі членських квитків.

6. Провести науково-методичний семінар з обміну досвідом краєзнавчої
роботи для активу Київської міської організації НСКУ.

7. Первинним організаціям вивчати краєзнавчий актив на місцях,
залучати до роботи аматорів-краєзнавців, музейних працівників,
працівників архівів та бібліотек.

8. Президії правління на виконання Постанови IV з’їзду НСКУ,
червневого 2009 року Пленуму правління НСКУ та Наради з питань під-
готовки енциклопедичного видання “Історія міст і сіл України” здійснити
заходи зі створення в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка Центру краєзнавства – наукового підрозділу з розвитку наукового
краєзнавства та підготовки енциклопедичного видання “Історія міст і сіл
України”.

9. Провести “круглий стіл” з актуальних проблем києвознавства, роз-
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почати роботу зі складання бібліографії, збору та дослідження опублі-
кованої літератури та нових архівних джерел з історії районів міста,
акцентуючи увагу на подіях національно-визвольних змагань, політичних
репресіях, голодоморі, які замовчувались в радянські часи.

10. Керівництву Київської міської організації НСКУ активізувати роботу
з засобами масової інформації, систематично висвітлювати краєзнавче
життя столиці.
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київська міська організація Національної спілки краєзнавців
України (далі по тексту – КМО НСКУ) є добровільним об’єднанням
професійних дослідників і літописців рідного краю зі статусом творчої
спілки як суб’єкта творчої діяльності. КМО НСКУ здійснює свою діяльність
відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійних
творчих працівників та творчі спілки”, інших законодавчих актів, цього
Положення та Статуту Національної спілки краєзнавців України (далі –
НСКУ).

КМО НСКУ діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та
співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм
творчої діяльності, визнання авторських прав. КМО НСКУ незалежна у
своїй статутній діяльності від органів державної влади й органів місцевого
самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

1.2. КМО НСКУ співпрацює з державними органами, науково-
дослідними установами, закладами культури і освіти, політичними партіями
та громадськими організаціями, зацікавленими в розвитку краєзнавства,
збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини
українського народу, його унікальних природних скарбів.

1.3. Основною метою діяльності Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України є розвиток національної культури
та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних,
громадських і освітянських форм, залучення до пізнання рідного краю
широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в
Україні та за кордоном, створення та оприлюднення документально-
публіцистичних та науково-популярних творів з історії та культури краю.

КМО НСКУ прагне виховувати у громадян почуття національної
самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій
українського народу, а також інших народів, пов’язаних з ним своєю долею,
шанобливого ставлення до скарбів рідної природи.

1.4. Повна назва – Київська міська організація Національної спілки
краєзнавців України. Скорочена назва – КМО НСКУ. Місцезнаходження –
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4.
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II. ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними напрямами діяльності КМО НСКУ є:
– творча діяльність у галузі культури та краєзнавства;
– сприяння розбудові державності незалежної України, відродження

духовності та історичної пам’яті українського народу;
– сприяння відродженню кращих традицій українського краєзнавства;
– залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення,

незалежно від національної, політичної чи релігійної належності;
– вивчення минулого і сьогодення м. Києва, політичного, економічного

і культурного розвитку столиці, досвіду діяльності окремих трудових колек-
тивів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських
організацій;

– участь у формуванні всеукраїнських та регіональних краєзнавчих
програм;

– виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи;
– вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної та

духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам’яток,
що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;

– підтримка державних і громадських форм музейництва, надання
практичної допомоги колекціонуванню;

– сприяння розвитку києвознавчої бібліографії;
– сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників Києва,

надання їм матеріальної, моральної і правової підтримки;
– розвиток міжнародних культурних контактів;
– співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними й гро-

мадськими організаціями, культурно-просвітницькими установами;
– участь у створенні і розвитку належної матеріально-технічної бази з

метою одержання коштів для виконання статутних завдань;
– створення умов для підвищення професійного, наукового та

загальнокультурного рівня членів міської організації НСКУ, виховання
творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загально-
людської культури;

– пошук талантів серед молоді та сприяння їхньому творчому розвитку;
– видання в неприбуткових цілях газет, журналів, книг та іншої

друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної
продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства,
творчого доробку членів Спілки;

– організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;
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– сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної
творчості, належному використанню народних традицій і обрядів, збе-
реженню та збагаченню історико-культурної спадщини, охороні довкілля,
проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також
утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;

– надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ
і навчальних закладів у патріотичному, культурному й інтелектуальному
розвитку, у морально-етичному й естетичному вихованні громадян України;

– прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій
українського та інших народів.

2.2. Для досягнення статутних завдань КМО НСКУ в порядку, вста-
новленому чинним законодавством:

– здійснює координацію наукових, громадських і освітянських форм
краєзнавства в м. Києві;

 – вносить пропозиції до органів влади і управління щодо раціонального
використання і збагачення природних ресурсів міста, організації парків та
паркових зон, державних заповідників, заказників, охорони унікальних
ландшафтів, водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;

– створює громадські реєстри пам’яток природи, матеріальної та
духовної культури;

– формує науково-методичну базу києвознавства, проводить наукові
конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні рекомендації, поточні
та перспективні плани розвитку краєзнавства;

– сприяє підготовці фахівців з краєзнавства у вищих навчальних
закладах, викладанню нормативних та спеціальних курсів з вивчення
рідного краю в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах;

– в неприбуткових цілях здійснює видавничу діяльність (видання
інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, підручників і посіб-
ників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодики з питань крає-
знавства, публікацію архівних джерел);

– проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує експедиції,
лекції, виставки, громадські обговорення проблем краєзнавства, публічні
презентації завершених творчих видань, окремих цінних публікацій,
документальних або наукових досліджень членів міської організації
професійної творчої спілки краєзнавців;

– у просвітницьких цілях готує і тиражує кіно-аудіо-відео-фотоматеріали
з питань краєзнавства;

– проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення краєзнавства
в регіоні;
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– налагоджує зв’язки, обмін інформацією та досвідом з відповідними
державними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

– висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання та
проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність краєзнавчих осередків
та окремих краєзнавців;

– створює регіональні інформаційні центри з відповідним банком даних
з питань краєзнавства, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою і
рукописами;

– вносить пропозиції до органів влади і управління щодо увічнення
пам’ятних місць, встановлення пам’ятників і пам’ятних знаків, най-
менування та перейменування топонімічних об’єктів в регіоні;

– надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами КМО НСКУ,
встановлює іменні премії;

– надає допомогу у створенні первинних та районних організацій КМО
НСКУ в районах м. Києва, окремих трудових колективах;

– може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом
створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної
особи;

– виходячи з власних можливостей, самостійно визначає форми, системи
і розміри оплати праці працівників штатного апарату.

III. ЧЛЕНСТВО В КМО НСКУ

3.1. Членство в міській організації, її районних та первинних структурах
може бути лише індивідуальним.

3.2. Членами КМО НСКУ можуть бути громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, яким виповнилося 18 років, основним
заняттям котрих є створення завершених та оприлюднених творів у галузі
культури, історії, краєзнавства, пам’яткознавства, фольклору та етнографії
України.

3.3. Члени КМО НСКУ повинні визнавати положення Статуту Націо-
нальної спілки краєзнавців України та бути зацікавленими у розвитку
українського краєзнавства, як окремої галузі духовної культури держави, а
результатом їх індивідуальної чи колективної творчої діяльності мають бути
твори, окремі публікації чи видання, що становлять культурно-історичну,
духовну або наукову цінність, а також своєчасно сплачувати членські внески.

3.4. Прийом до КМО НСКУ здійснюється на підставі письмової заяви
вступника, автобіографії, анкети встановленого зразка з переліком
особистого краєзнавчого доробку та письмових рекомендацій 3 членів
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Національної спілки краєзнавців України, котрі перебувають у ній не менше
3 років, облікової картки у 2-х примірниках.

Вступні документи подаються до первинної, районної організації, а в
разі їх відсутності – до Правління Київської міської організації НСКУ.

Рішення про прийняття до Спілки нових членів приймається зборами
первинної організації НСКУ і затверджується Правлінням міської
організації. Новим членам Спілки вручається членський квиток
встановленого зразка за підписом Голови Національної спілки краєзнавців
України та членський значок.

3.5. Члени КМО НСКУ зобов’язані:
– дотримуватись Положення КМО НСКУ та Статуту Національної

спілки краєзнавців України;
– брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні та

популяризації природних та історико-культурних скарбів рідного краю;
– сплачувати вступний та щорічні членські внески, розміри яких

визначаються рішенням Правлінням НСКУ та Правлінням КМО НСКУ;
– підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;
– широко пропагувати мету та завдання міської організації НСКУ серед

населення;
– сприяти залученню до Спілки нових членів.

3.6. Члени КМО НСКУ мають право:
– обирати і бути обраними до керівних органів міської організації та

Національної спілки краєзнавців України;
– брати участь з обговоренні питань діяльності міської організації і

Спілки та вносити свої пропозиції;
– брати участь у формуванні та реалізації всеукраїнської та регіональних

краєзнавчих програм;
– брати участь у підготовці і проведенні краєзнавчих конференцій,

симпозіумів, семінарів, екскурсій, експедицій тощо;
– публікуватись у виданнях міської організації та Спілки, виступати в

пресі, по радіо і телебаченню з проблем краєзнавства у встановленому
порядку;

– отримувати матеріальну допомогу від міської організації та Спілки
на проведення краєзнавчих досліджень;

– бути рекомендованим для вступу у вищі навчальні заклади, аспірантуру
та докторантуру;

– за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бути
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відзначеними моральними та матеріальними стимулами. За особливі
заслуги в галузі краєзнавства бути удостоєними відзнаками Київської
міської організації НСКУ та Національної спілки краєзнавців України,
представленими до почесних звань та державних нагород України;

– член Спілки може мати статус як найманого працівника, так і особи,
яка не працює за наймом.

3.7. Членство в Спілці може бути припинено в разі:
– добровільного виходу на підставі письмової заяви до правління

первинної, районної організації, а в разі їх відсутності – до правління міської
організації;

– виключно в разі порушення Статуту, або вчинення дій, що підривають
авторитет Спілки;

– несплати членських внесків протягом 2-х років.

IV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ КМО НСКУ

4.1. Діяльність усіх структурних організацій КМО НСКУ базується на
таких основних принципах:

– суворого дотримання встановлених цим Положенням та Статутом
НСКУ порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання органів
КМО НСКУ та їхніх керівників на всіх рівнях;

– обов’язкового виконання всіма ланками КМО НСКУ рішень органів
вищого рівня, ухвалених ними відповідно до цього Положення та Статуту
НСКУ;

– права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого
рівня, прийняті з порушенням цього Положення та Статуту НСКУ;

– чинності засідань керівних органів КМО НСКУ – за умови присутності
на них не менше половини членів відповідного органу;

– у своїй діяльності структурні організації КМО НСКУ всіх рівнів та
первинні осередки керуються цим Положенням та Статутом НСКУ,
програмами Спілки, рішеннями статутних органів Спілки та своїми
власними, прийнятими відповідно до вимог Положення КМО НСКУ та
Статуту Спілки;

 – рішення міських і районних конференцій, інших керівних органів
усіх структурних ланок КМО НСКУ, зборів первинних осередків міської
організації ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені
Статутом НСКУ;
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– рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування
за рішенням відповідного органу;

– головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими
рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із
його заступників. Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення,
протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами;

– представники спілчанських органів вищого рівня мають право брати
участь у конференціях, зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом
дорадчого голосу;

– у разі, якщо органом Спілки ухвалюється рішення про скликання
конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється
оргкомітет, рішення якого є обов’язковими до виконання.

4.2. Основу КМО НСКУ складають первинні організації (осередки),
які утворюються за виробничим чи територіальним принципом або за
місцем проживання. Первинні осередки в своїй діяльності керуються цим
Положенням та Статутом Спілки. Первинний осередок ставиться на облік
у керівних органах районної організації, а за їх відсутності – органах КМО
НСКУ.

4.2.1. Рішення про створення первинної організації КМО НСКУ
приймається на загальних зборах громадян (не менше 3 чоловік), що
виявили бажання вступити до НСКУ.

4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним органом первинної
організації, визначають форми самоуправління, вирішують всі питання своєї
внутрішньої діяльності, керуючись цим Положенням і Статутом НСКУ.

4.2.3. На загальних зборах відкритим голосуванням терміном на 5 років
обирається голова первинної організації КМО НСКУ. За наявності у
первинній організації більше 15 членів обирається Рада осередку у складі
голови, заступника та скарбника.

4.2.4. Загальні збори первинної організації обирають делегатів на
районні (міські) конференції КМО НСКУ.

4.3. Голова первинної організації КМО НСКУ:
4.3.1. Організовує роботу первинної організації (осередку), представляє

його у керівних органах КМО НСКУ та Спілки, звітує перед первинною
організацією, розпоряджається коштами первинного осередку.

4.3.2. Ознайомлює членів первинної організації з документами та
рішеннями органів КМО НСКУ та Спілки, організовує та здійснює заходи
відповідно до програмних завдань і статутних вимог та рішень керівних
органів КМО НСКУ та НСКУ.
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4.3.3. Проводить збори первинного осередку, провадить облік членів
КМО НСКУ.

4.3.4. Форми роботи первинної організації, плани діяльності, в частині,
що не стосуються виконання рішень органів вищого рівня, визначаються
загальними зборами первинної організації.

4.3.5. Якщо первинна організація не дотримується Статуту спілки та
Положення КМО НСКУ, її діяльність може бути припинена за рішенням
правління Київської міської організації або керівними органами НСКУ.
Первинна організація має право оскаржити це рішення протягом 10 днів
до керівного органу Спілки вищого рівня. Заява про оскарження має бути
розглянута протягом місяця.

4.4. Первинні організації організовують діяльність місцевих краєзнавців
по вивченню минулого й сьогодення рідного краю. Члени організації беруть
участь у дослідженні території, на яку поширює свою діяльність первинна
організація, або ж установи, навчального закладу чи підприємства, в яких
вона діє.

4.4.1. Дослідження краю первинними організаціями здійснюється за
такими напрямами:

– вивчення життя та діяльності відомих людей, що проживають чи
проживали в даній місцевості;

– вивчення місцевих народних промислів, традицій, свят та обрядів,
мовних особливостей, топоніміки;

– фіксація зразків пісенно-поетичної спадщини та фольклору даної
місцевості;

– створення природно-географічних та історичних описів;
– запис спогадів очевидців та ведення хронології історичних подій;
– піклування про сучасний стан пам’яток природи, історії та культури,

співпраця з місцевими осередками інших громадських і політичних
організацій історико-культурного та природоохоронного спрямування,
проведення спільних акцій;

– відстеження проблем забудови території, вивчення громадської думки,
участь у громадських слуханнях та спільно з іншими зацікавленими
організаціями здійснення заходів спрямованих на протидію незаконній
забудові історичних місцевостей, скверів, парків, дитячих майданчиків
тощо.

4.4.2. Первинна організація популяризує серед населення історію
місцевості, топоніми, історико-культурні пам’ятки та пам’ятки природи:

– через засоби масової інформації та видання науково-популярних
брошур, листівок, тощо;
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– бере участь у масових заходах, приурочених до історичних та
пам’ятних дат, днів захисту довкілля тощо;

– у разі доцільності розробляє екскурсійні маршрути та проводить
екскурсії для учнів шкіл, інших груп населення з метою популяризації
історії краю;

– співпрацює з музеями, школами та вузами, культурними закладами,
збирає матеріали для поповнення експозицій місцевих краєзнавчих музеїв
і виставок, проводить тематичні вечори, читання лекцій тощо.

4.5. Первинні осередки КМО НСКУ об’єднуються в районні організації.
Вищим керівним органом районної організації є конференція, що
скликається не менше одного разу на три роки. Позачергові конференції
можуть скликатися за ініціативою їх правлінь або на вимогу не менше однієї
третини первинних організацій. Конференція вважається правочинною при
наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних
делегатів.

4.6. Районні конференції:
– заслуховують та затверджують звіт Правління і Ревізійної комісії,

обирають прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію терміном
на три роки;

– визначають першочергові заходи по розробці та реалізації місцевих
краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції щодо розробки та виконання
регіональних, обласних та всеукраїнських краєзнавчих програм;

– приймають рішення відкритим голосуванням і простою більшістю
присутніх делегатів.

4.7. Правління районної організації:
– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників,

відповідального секретаря та членів;
– затверджує склад громадських комісій;
– організовує виконання рішень районної конференції;
– вносить свої пропозиції на розгляд конференції районної організації;
– приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів

членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості.

4.8. Засідання Правлінь районних організацій КМО НСКУ скликаються
в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.



40

4.9. Президія Правління районної організації КМО НСКУ:
– координує діяльність первинних організацій Спілки;
– сприяє діяльності державних органів та громадських організацій у

вирішенні проблем краєзнавства;
– розробляє та затверджує плани роботи, річні фінансові кошториси;
– вирішує питання морального та матеріального заохочення членів

Спілки;
– створює і спрямовує діяльність госпрозрахункових установ і

організацій, створених при районних організаціях.

4.10. Ревізійна комісія районної організації:
– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;
– здійснює не рідше одного разу на рік перевірку фінансово-

господарської діяльності Правління районної організації тощо;
– члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу

правління. Районні організації в своїй діяльності керуються цим
Положенням і Статутом Спілки. Діють без статусу юридичної особи.

4.11. Районні організації об’єднуються в Київську міську організацію
Національної спілки краєзнавців України. Вищим керівним органом КМО
НСКУ є конференція, що скликається один раз на три роки. Позачергова
конференція може бути скликана за ініціативою Правління міської
організації або за вимогою не менше однієї третини районних організацій.
Конференція вважається правочинною при наявності на ній не менше двох
третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.12. Конференція Київської міської організації НСКУ:
– заслуховує та затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії, терміном

на 3 роки обирає прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію;
– визначає першочергові завдання розвитку краєзнавства в місті;
– затверджує міські краєзнавчі програми та вносить свої пропозиції

щодо розробки та реалізації всеукраїнських краєзнавчих програм;
– приймає рішення відкритим голосуванням і простою більшістю

присутніх делегатів.

4.13. Правління Київської міської організації НСКУ:
– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників,

відповідального секретаря та членів;
– затверджує штатних працівників, самостійно визначає форми, системи

і розміри оплати їхньої праці;
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– організовує виконання рішень міської конференції;
– розробляє пропозиції до міських та всеукраїнських краєзнавчих

програм та проводить роботу по їх реалізації;
– заслуховує звіти Президії;
– затверджує зразки печатки, атрибутики, символіки;
– затверджує свій бюджет, балансовий звіт і кошторис;
– приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів

членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості.

4.14. Правління Київської міської організації НСКУ скликається в разі
необхідності, але не рідше два рази на рік.

4.15. Президія Правління міської організації:
– спрямовує і координує діяльність районних та первинних організацій

КМО НСКУ;
– здійснює науково-методичне забезпечення роботи районних та

первинних організацій;
– пропагує передовий досвід краєзнавчої роботи;
– розглядає та вирішує поточні питання, в тому числі пов’язані з

матеріальним заохоченням членів КМО НСКУ;
– вносить на розгляд Правління міської організації свої пропозиції з

усіх питань, пов’язаних з діяльністю Спілки;
– організує видавничу діяльність;
– дає рекомендації окремим краєзнавцям для вступу до вищих

навчальних закладів, в аспірантуру та докторантуру.

4.16. Ревізійна комісія міської організації:
– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;
– здійснює не менше одного разу на рік перевірку фінансово-

господарської діяльності, ведення діловодства Правлінням міської
організації;

– члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу
Правління міської організації.

4.17. Голова Правління Київської міської організації НСКУ, а в разі
відсутності – заступник голови – очолює КМО НСКУ, організовує роботу
Президії та Правління, готує і проводить засідання, укладає і розриває
договори, сприяє діяльності активу, підписує фінансові документи, видає
доручення й посвідчення членам Правління КМО НСКУ.
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4.18. Діяльність по організації краєзнавчого руху, його окремих напрямів
ведуть комісії Правління КМО НСКУ, які звітують перед Правлінням та
його Президією.

4.19. Склад комісій з числа провідних науковців, спеціалістів та
краєзнавців затверджується Президією Правління КМО НСКУ.

4.20. Комісії вивчають та узагальнюють досвід роботи краєзнавчих
організацій, розробляють методичні рекомендації, програми і проводять
науково-методичні конференції, публікують їх матеріали, взаємодіють з
профільними науковими, громадськими і державними організаціями в
регіоні та за кордоном.

V. МАЙНО ТА КОШТИ КМО НСКУ

5.1. Київська міська організація НСКУ може мати у власності кошти та
інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

КМО НСКУ набуває прав власності на кошти та інше майно, передане
їй членами або державою, набуте від вступних та членських внесків,
пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не
заборонених законом.

КМО НСКУ також має право на майно та кошти створених нею
госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.2. Кошти КМО НСКУ утворюються за рахунок:
– щорічних внесків членів КМО НСКУ;
– добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних і юридичних

осіб, у тому числі іноземних;
– відрахувань від господарської, в т.ч. зовнішньоекономічної та іншої діяльності

створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, що
спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;

– фінансування з державного та місцевого бюджетів.
5.3. Київська міська організація НСКУ, створені нею установи та

організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової
інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених
законодавством.

5.4. КМО НСКУ не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а члени
не відповідають по зобов’язаннях КМО НСКУ.



43

VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС КМО НСКУ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. КМО НСКУ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди,
купує та реалізує майно, має свій баланс та рахунки в банківських установах,
круглу печатку, штамп, власну символіку, бланки з власним найменуванням,
зразки яких затверджуються Президією Правління КМО НСКУ та
реєструються в установленому законом порядку.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Київської міської організації НСКУ

7.1. Діяльність КМО НСКУ може бути припинено шляхом її
реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація КМО НСКУ може здійснюватись за рішенням
конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих
від усіх обраних делегатів.

7.3. Ліквідація КМО НСКУ здійснюється за рішенням конференції, якщо
за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від усіх обраних
делегатів, або за рішенням суду. В разі ліквідації створюється ліквідаційна
комісія.

7.4. Кошти та інше майно КМО НСКУ, в разі її ліквідації, не можуть
перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання
статутних завдань, на благодійні цілі, передаються неприбутковим
організаціям профільного напряму діяльності або зараховуються в дохід
місцевого чи державного бюджету.
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ВІДЗНАКИ АКТИВІСТІВ
КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ м. КИЄВА

(2008 – 2010 рр.)

УКАЗ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України
Витяг

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний
розвиток України, активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня

постановляю:
Присвоїти почесні звання:

“Заслужений працівник культури України”

БРАТЧУК Галині Йосипівні – педагогічному керівникові секції
Київського територіального відділення Малої академії наук України при
Київському палаці дітей та юнацтва.

Президент України В. Ющенко
м. Київ, 5 березня 2009 року
№ 121/2009

Почесна грамота
Верховної Ради України

2008 р.

ВАСИЛЬЄВ Валерій Юрійович – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.

РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник директора Інституту історії
України НАН України, член-кореспондент НАН України, заступник голови
Національної спілки краєзнавців України.

ШЕВЧЕНКО Лариса В’ячеславівна – молодший науковий співро-
бітник відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної
редколегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” при
Президії НАН України.



45

Грамота
Верховної Ради України

2008 р.

ДМИТРУК Володимир Іванович – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.

ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – заступник директора Україн-
ського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України.

2010 р.

КЛЕПАК Григорій Олексійович – заступник голови Національної
спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України.

Почесна грамота
Кабінету Міністрів України

2008 р.

ВЕРМЕНИЧ Ярослава Володимирівна – керівник Центру теоретико-
методологічних проблем історичної регіоналістики Інституту історії
України НАН України, доктор історичних наук.

ПОДКУР Роман Юрійович – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.

СТАВНЮК Ірина Іванівна – керівник науково-інформаційного центру
відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії
науково-документальної серії книг “Реабілітовані історію” при Президії
НАН України.

2010 р.

ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, голова правління Київської міської організації НСКУ.
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Почесна грамота
Міністерства культури і туризму України

2008 р.

МУХА Людмила Яківна – завідувач науково-інформаційного відділу
Інституту історії України НАН України.

СИТНИК Анатолій Андрійович – відповідальний секретар Націо-
нальної спілки краєзнавців України.

ЩЕРБАТЮК Володимир Михайлович – доцент кафедри історії
держави і права Київського національного університету внутрішніх справ.

2010 р.

ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер Національної спілки
краєзнавців України.

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України
“Петро Могила”

2008 р.

ДУДНИК Валентина Михайлівна – доцент кафедри українознавства
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

КОЛЯДА Ігор Анатолійович – доцент Інституту історичної освіти
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

САВЧЕНКО Григорій Петрович – доцент кафедри новітньої історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України
“За наукові досягнення”

2008 р.

КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
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Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України
“Відмінник освіти України”

2008 р.

БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних
мов Інституту туризму Федерації профспілок України.

ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної
роботи Святошинського району м. Києва.

ЛОГВИНЕНКО Олександр Володимирович – старший викладач
кафедри історії та філософії історії Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова.

ПАДАЛКА Сергій Семенович – провідний науковий співробітник
відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України.

СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – старший викладач кафедри
іноземних мов Інституту туризму Федерації профспілок України.

ХОЙНАЦЬКА Людмила Михайлівна – доцент кафедри загально-
гуманітарних дисциплін Київського національного університету внутрішніх
справ.

Почесна грамота
Міністерства освіти і науки України

2008 р.

ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, голова правління Київської міської організації НСКУ.

РУДИЙ Григорій Якович – учений секретар науково-організаційного
відділу Президії НАН України.

Почесна грамота
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

2008 р.

БАБЮХ Віталій Антонович – науковий співробітник Інституту історії
України НАН України.

САВЧЕНКО Ірина Вадимівна – молодший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.
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Почесна грамота
Президії Національної академії наук України

2008 р.

ДУБИЧ Любов Володимирівна – науковий редактор редакції
“Українського історичного журналу”.

ЧЕХНІЙ Віктор Михайлович – в.о. завідувача відділу ландшаф-
тознавства Інституту географії НАН України.

Подяка Київського міського голови
2008 р.

ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – молодший науковий спів-
робітник Інституту історії України НАН України.

ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.

КАТАРГІНА Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України.

МЕХ Наталя Олександрівна – старший науковий співробітник
Інституту української мови НАН України.

ТЕРЕС Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Премія імені Дмитра Яворницького
Національної спілки краєзнавців України

2009 р.

РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник директора Інституту історії
України НАН України, член-кореспондент НАН України, заступник голови
Національної спілки краєзнавців України.

УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – краєзнавець.

Звання “Почесний краєзнавець України”
2009 р.

АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович – народний депутат України.
БОНДАР Юрій Володимирович – заступник генерального директора

ДП “ІВЦ ДПА України”.
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ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович – завідувач відділу Інституту
історії України НАН України, член-кореспондент НАН України.

КИСЕЛЬОВА Валентина Павлівна – завідувач відділу історичного
краєзнавства Національної історичної бібліотеки України.

2010 р.

ГУМІНСЬКИЙ Микола Васильович – генерал-лейтенант запасу СБУ,
краєзнавець, публіцист.

МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – відповідальний секретар
НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН
України.

Грамота Національної спілки краєзнавців України
2009 р.

Колектив Національної історичної бібліотеки України.

2010 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ Микола Степанович – науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України.

Подяка Національної спілки краєзнавців України
2009 р.

МУСІНА Зейтуна Хамзяївна – завідувач науково-бібліографічного
відділу Національної історичної бібліотеки України.

СМІЛЯНЕЦЬ Світлана Іванівна – заступник генерального директора
Національної історичної бібліотеки України.

2010 р.

ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної
роботи “Північне сяйво” Святошинської райдержадміністрації, голова
Святошинського осередку Київської міської організації НСКУ.

ГОЛОТА Надія Степанівна – директор СШ № 297 м. Києва.
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ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, голова правління Київської міської організації НСКУ.

ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна – доцент кафедри української історії
та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – краєзнавець, колекціонер,
літератор.

КОЛЕСНИК Віктор Федорович – член-кореспондент НАН України,
декан історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

КОЦУР Анатолій Петрович – завідувач кафедри української історії
та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

СОРОКА Юрій Михайлович – доцент кафедри архівознавства та
спеціальних історичних дисциплін Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

ТЕРЕС Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, голова Голосіївського осередку Київської міської організації
НСКУ.

ТРЕТЯК Кирило Олегович – керівник Управління забезпечення
міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України.
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ТВОРЧИЙ НАБУТОК
ЧЛЕНІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (25 груд. 1996 р., м. Київ): Матеріали та
документи / Редкол.: П.Т.Тронько (голов. ред.) – К.: Рідний край, 1997. – 185 с.

ІІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29 – 30 жовтня 2003 року). Матеріали
та документи. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – 160 с.

IV з’їзд Національної спілки краєзнавців України (28 жовтня 2008 року). Матеріали
та документи. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г. 2009. – 232 с., іл.

 Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури (на
матеріалах Зводу пам’яток історії та культури України) / Ред. кол.: П.Т.Тронько,
В.О.Горбик, Е.М.Піскова. – К.,1999. У 2-х част.

Аржевітін С.М. Релігія: історія верховинського села Колочава. – К.: Майстерня
книги; Чернівці: Видавничий дім “Бурлей”; Український письменник, 2007. – Т.2.
– 632 с., іл.

Аржевітін С.М. Шугаї. – Чернівці: Букрек, 2006. – 547 с.: фотогр. – (Серія “Історія
верховинського села Колочава”; т.5).

Alma Mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української
революції 1917 – 1920. Матеріали, документи, спогади (Упорядники: Ульяновський
В.І., Короткий В.А.). – К., 2000. – Кн.1: Університет Св. Володимира між двома
революціями; Кн. 2: Університет Св. Володимира за доби Української Центральної
Ради та Гетьманату Павла Скоропадського.

Байковий некрополь: Історичний фотоілюсторований довідник / В.О.Жадько (авт.-
упорядник). – К.: СПД Жадько В.О., 2004. – 239 с.

Боровик М.А., Патриляк І.К., Пижик А.М. Голодомор 1932 – 1933 рр.: усна історія.
Посібник-хрестоматія. – Київ, 2009. – 144 с.

Вакулишин С. Голодова катастрофа в Києві. –К.: Геопринт, 2005. – 80 с.

Вакулишин Сергій. Околиці Києва: Докум.-публіцист. збірка. – К: Географіка, 2009.
– 152 с.; мапи.

Вакулишин С. Святошинський район столиці: посібник з місцевої історії. – К.,
2004. – 95 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми розвитку туризму в
Україні і завдання відновлення історичної пам’яті народу засобами туризму”
(вересень 1994): Тези доповідей та повідомлень / Ред. Ю. Данилюк, О. Лугова,
Г. Науменко, С. Попович, П. Слободян. – Київ; Косів: Укр. інститут туризму, АТ
“Укрпрофтур”; Ін-т історії України НАНУ; Центр пам’яткознавства НАНУ та
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УТОПІК, Всеукраїнська спілка краєзнавців, 1994. – Ч. І. – 125 с.; Ч.І І. – 145 с.

VІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура”
(Наукові доповіді і повідомлення). – Київ-Харків: Рідний край, 1997. – Ч. I. – 431 с;
Ч.ІІ. – 364 с.

Володимир Антонович: образ на тлі епохи / Упорядники: Ульяновський В.І.,
Короткий В.А. – К., 1997.

Всеукраїнська спілка краєзнавців: від “А” до “Я / Упоряд.: О.Г. Бажан, А.А.
Ситник. – К., 2001. – 91 с.

 Всеукраїнська спілка краєзнавців 1997 – 2003 роки / Упоряд.: О.Г. Бажан, А.А.
Ситник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 143 с.

 Всеукраїнській спілці краєзнавців – 80 / Упоряд.: Р. Маньковська. – К., 2005. – 36 с.

Вулицями Києва: Матеріали для проведення оглядової екскурсії по місту
(Матеріали підготували доц. О.П.Гончаров, доц. Ю.О.Калінцев, Н.Г.Кли-
менко та ін.). – К., 1998. – 46 с.

Гончаров О.П., Пилипенко В.В., Макаров А.Т., Третяк К.О. Оздоровчо-спортивний
комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 40 років
у Криму. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. –
92 с.

Гриценко І.С., Короткий В.А. Юридичний факультет Університету Святого
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ДОКУМЕНТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Дмитра Яворницького

Національної спілки краєзнавців України

1. Загальноукраїнська премія імені Дмитра Яворницького Національної
спілки краєзнавців України присуджується щорічно окремим крає-

знавцям, колективам краєзнавців або краєзнавчим організаціям і установам
за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-
культурних і природних багатств краю.

2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати правління
Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської
міських організацій Національної спілки краєзнавців України, а також
наукові установи, навчальні заклади, музеї, архіви, бібліотеки, громадські
об’єднання, редакції засобів масової інформації, в яких діють осередки
Спілки.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно здійснюватись в
умовах високої вимогливості, об’єктивного і аргументованого попереднього
вивчення краєзнавчої роботи чи краєзнавчих досліджень (монографій,
нарисів, описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей,
сценаріїв кінофільмів, теле- і радіопередач та ін.), науково-пізнавальний
та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно
надсилаються Комісії з присудження премії ім. Дмитра Яворницького до
20 вересня поточного року.

На здобуття премії подаються: клопотання правління Кримської
республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських орга-
нізацій Національної спілки краєзнавців України про присудження премії,
витяг із протоколу засідання регіонального осередку, біографічна довідка
кандидата, характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії
документів, що посвідчують нагородження державними і відомчими
відзнаками.
Матеріали подаються за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла
Грушевського, 4, Національна Спілка краєзнавців України, тел. (044) 278-
53-05.

5. Повідомлення про кандидатів на здобуття Премії імені Дмитра
Яворницького Національної спілки краєзнавців України публікуються в
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загальнонаціональній та місцевій пресі, оголошуються по телебаченню і
радіомовленню. Через засоби масової інформації організовується також
громадське обговорення робіт, автори яких висунуті на здобуття премії.

6. Склад Комісії з присудження Премії імені Дмитра Яворницького
затверджується пленумом правління Спілки один раз на 5 років.

Комісія розглядає всі пропозиції, що надійшли, і після всебічного
обговорення при наявності не менше 2/3 її складу приймає рішення про
присудження премії, про що складається відповідний протокол з підписами
усіх членів-учасників засідання Комісії. Рішення Комісії затверджується
постановою президії правління Національної спілки краєзнавців України.

7. Постанова про присудження загальноукраїнської премії імені Дмитра
Яворницького Національної спілки краєзнавців України публікується
щороку до дня народження видатного українського історика, етнографа і
археолога, академіка АН УРСР Дмитра Івановича Яворницького. Вручення
премії здійснюється напередодні дня народження Д.І.Яворницького (7
листопада 1855 р.), на окремому заході Національної спілки краєзнавців
України в урочистій обстановці, з участю краєзнавчого активу та широкої
громадськості та висвітлюється у засобах масової інформації.

8. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання “Лауреат премії
імені Дмитра Яворницького” з врученням Диплома, почесного знака і
грошової премії у розмірі 5000 грн. У разі присудження премії кільком
краєзнавцям грошова винагорода розподіляється між лауреатами. Почесний
знак і Диплом померлого або нагородженого посмертно Лауреата премії
імені Дмитра Яворницького передається, як правило, на збереження його
родині. Грошова частина премії переходить у спадок за порядком,
встановленим цивільним законодавством.

9. Грошовий фонд премії імені Дмитра Яворницького формується за
рахунок членських та добродійних внесків, а також від надходжень
госпрозрахункових підприємств і організацій, заснованих Спілкою на
правах окремої юридичної особи.
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КОДЕКС
професійної етики краєзнавця

1. Члени Національної спілки краєзнавців України, як професійні творчі
працівники, у своїй діяльності дотримуються Конституції України, законів
України “Про професійних творчих працівників і творчі спілки”, “Про
об’єднання громадян” та інших законодавчих актів України, Статуту
національної спілки краєзнавців України та Кодексу професійної етики
краєзнавця.

2. У своїй науково-дослідницькій роботі краєзнавець зобов’язаний
дотримуватись наукових підходів, всебічного розгляду обраних тем чи
проблем та об’єктивного і достовірного їх викладу. Краєзнавець є активним
поборником професійного вивчення минулого рідного краю, активного
використання документальної та джерельної бази, попередніх напрацювань
вітчизняних та зарубіжних учених.

Краєзнавцем не може бути дослідник, котрий вивчає історію поверхово,
у своїх поглядах піддається кон’юнктурним міркуванням, спотворює
істинний перебіг досліджуваних подій, не гребує догоджанням псевдо-
науковим догмам та політичним замовленням, приховує виявлені ним у процесі
дослідження історичні факти та джерела.

3. Краєзнавець повинен знати, активно захищати і пропагувати правдиву
історію власного народу та рідного краю, бережливо ставитись до пам’яток
історії та культури, національних парків та природних скарбів України,
національних святинь, на місцевому рівні постійно цікавитись станом їх
збереження, не оминати без уваги жодного факту їх руйнування, знищення,
умисного або неумисного пошкодження, вживати усіх законних заходів до
їх належного утримання чи збереження, поповнення національного
архівного, музейного та бібліотечного фондів України.

4. Члени Спілки повинні бездоганно володіти державною мовою Укра-
їни, всіляко запроваджувати і захищати її у повсякденному житті, гордитись
своєю мовою, культурою, історією.

5. Краєзнавець зобов’язаний безкорисливо служити обраній творчій
справі, жертвувати власними інтересами в ім’я спільної справи, проявляти
скромність, працелюбність та наполегливість, гідно нести високе звання
літописця рідного краю.

6. Член Національної спілки краєзнавців України має бути взірцем
інтелігентності, ерудиції, шанобливого ставлення до історії, культури, мови
та релігії інших національностей, які своєю долею пов’язані з Україною.

7. Професійний краєзнавець має на високому суспільному рівні
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самовідданою працею доводити свою приналежність до професійної
творчої Спілки з національним статусом, в усіх державних та громадських
установах гідно представляти професійні інтереси Спілки в цілому та
окремих осередків і їх членів.

Кожен із тих, хто належить до лав Національної спілки краєзнавців
України, повинен пам’ятати про свою особисту високу місію у справі
духовного відродження української нації, про надзвичайне довір’я ідейних
соратників по Спілці та відповідальність перед майбутніми поколіннями
українців.

8. Патріотизм, професійність, принциповість, послідовність, незлам-
ність духу та наполегливість мають бути визначальними рисами кожного
краєзнавця. Члени Національної спілки краєзнавців України мають володіти
важливими професійними навичками талановитого організатора і
переконливого співбесідника, здібного ватажка, який уміє організувати
оточуючих на важливі для українського суспільства справи.

9. Кожен член Спілки зобов’язаний розвивати краєзнавчий рух України,
ретельно і турботливо підбирати здібних краєзнавців для нового
поповнення Національної спілки, надавати постійну увагу обдарованій мо-
лоді, зміцнювати і захищати авторитет своєї професійної творчої
організації, налагоджувати та підтримувати партнерські зв’язки з іншими
національними творчими спілками та громадськими організаціями у
гуманітарній сфері.

10. Порушення чи нехтування положеннями Кодексу професійної етики
краєзнавця, завдання моральної шкоди діловій репутації та авторитету
Національної спілки краєзнавців України з боку окремих членів, їх
персональні справи повинні ретельно і всебічно розглядатись на засіданнях
Ревізійної комісії або Комісії з професійної етики правління НСКУ.

За їх висновками та з врахуванням тяжкості провини можуть ставитись
питання про виключення згадуваних осіб з членів Національної спілки
краєзнавців України та доведення інформації про це до громадськості.
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ЗМІСТ

Інформаційне повідомлення про Установчу конференцію
Київської міської організації Національної спілки краєзнавців
України

Порядок денний Установчої конференції
Київської міської організації НСКУ

Персональний склад учасників Установчої конференції

Керівні органи Установчої конференції Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України

Про організаційні засади створення Київської міської орга-
нізації Національної спілки краєзнавців України (доповідь
члена правління НСКУ Олександра Гончарова)

Виступи делегатів і гостей конференції

Про прийняття “Положення про Київську міську організацію
Національної спілки краєзнавців України” (доповідь
заступника голови НСКУ Григорія Клепака)

Керівні органи Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України, обрані Установчою конференцією

Постанова Установчої конференції Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України
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Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України висловлює
вдячність за сприяння у підготовці та проведенні

Установчої конференції КМО НСКУ:
КОЛЕСНИКУ Віктору Федоровичу – декану історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
СОРОЦІ Юрію Михайловичу – голові профбюро

історичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
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Науково-довідкове видання
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