
ЗВІТ  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

у 2019 р. 

 

 

 
Упродовж 2017 року діяльність членів Херсонської обласної організації 

НСКУ була спрямована на підтримку та розвиток основних напрямів 
краєзнавчої діяльності згідно Статуту НСКУ. 

 
 
І. 18 червня 2019 р. відбулася чергова звітно-виборна конференція ХОО 

НСКУ, яка розглянула важливі питання краєзнавчої роботи в регіоні (порядок 
денний у додатку). 

Основні рішення конференції: 
1. Затверджено звіт голови ХОО НСКУ О. А. Макієнка про діяльність 

правління ХОО НСКУ упродовж 2016–2019 рр. 
2. Затверджено звіт Ревізійної комісії ХОО НСКУ про перевірку 

фінансової діяльності Спілки впродовж 2016–2019 рр. 
3. Переобрано О. А. Макієнка на посаді голови ХОО НСКУ на черговий 

трирічний термін (2019–2022). 
4. Обрано новий склад Правління ХОО НСКУ, до якого увійшли 

О. А. Макієнко, І. Ю. Сінкевич, В. Ф. Яровий, Я. А. Нагрибельний та 
В. А. Добровольська, а також оновлено персональний склад ревізійної комісії 
(Є. Г. Сінкевич, О.Б. Татарченко, Є. С. Сидорович). 

5. Затверджено звіт про результати реалізації соціального проекту 
розвитку активних видів туризму «Мандруймо Херсонщиною» впродовж 
2017–2019 рр., який координується членами НСКУ О. А. Макієнком, 
Є. С. Сидоровичем, В. Ф. Яровим. 

6. Укладено договір про співробітництво між ХОО НСКУ та 
Національним природним парком «Нижньодніпровський». 

7. Включено до складу ХОО НСКУ нових членів Спілки. 
 

Діяльність Правління ХОО НСКУ була спрямована на підготовку 
проектів та імплементацію ухвалених конференцією рішень, розв’язання 
інших важливих проблем діяльності організації. 

 
7 травня 2019 року відбулося засідання Правління ХОО НСКУ. 
Рішення Правління: 
1. Призначити проведення чергової звітно-виборної конференції ХОО 

НСКУ на 18 червня 2019 року. Розподілити між членами Правління обов’язки 
щодо підготовки до чергової звітно-виборної конференції ХОО НСКУ. 

2. Схвалити звіт голови ХОО НСКУ О. А. Макієнка про діяльність 
правління ХОО НСКУ упродовж 2016–2019 рр.  

3. Схвалити текст проекту договору про співробітництво між ХОО НСКУ 
та Національним природним парком «Нижньодніпровський». 

4. Рекомендувати нових кандидатів до вступу в НСКУ. 
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5. Звернутися до членів ХОО НСКУ з пропозицією терміново погасити 
заборгованість по сплаті членських внесків за попередні роки. 

 
20 грудня 2019 року відбулося засідання Правління ХОО НСКУ. 
Рішення Правління: 
1. Ініціювати проведення круглого столу «Археологічна спадщина у 

формуванні туристичного іміджу Херсонщини» в лютому 2020 року, доручити 
членам правління підготовку заходу. 

2. Доручити відповідальному секретареві ХОО НСКУ В. Ф. Яровому 
роботу з податковими органами щодо надання Спілці статусу неприбуткової 
організації.  

3. Рекомендація до вступу в НСКУ. 
 
 

ІІ. За поданням правління ХОО НСКУ член НСКУ від Херсонської 
області А. М. Яблонська стала лауреатом загальноукраїнської Премії імені 
академіка Петра Тронька, Національною спілкою краєзнавців України.  Її було 
відзначено за вагомий внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу, 
діяльність у сфері збирання, збереження та охорони історико-культурної 
спадщини України. 

 Голова ХОО НСКУ О. А. Макієнко був нагороджений почесною 
грамотою НСКУ за вагомі досягнення у галузі краєзнавства, дослідження та 
збереження пам’яток матеріальної та духовної культури України. 

 
 
ІІІ. ХОО НСКУ виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Запорозькі Кам’янська та Олешківська Січі та 
Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України» (м. Херсон, 18–
19 квітня 2019 р.). Члени ХОО НСКУ брали участь у спільних засіданнях 
клубу «Кліо» та ХОО НСКУ на базі Херсонської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.  

За ініціативою ХОО НСКУ в квітні 2019 року було організовано 
краєзнавчу експедицію до Херсонського Білобережжя (с. Станіслав та 
с. Олександрівка Білозерського району) з метою вивчення туристичного 
потенціалу місцевості, обстеження стану природних та культурних об’єктів 
(https://www.facebook.com/khersonnsku/posts/2393604847350898) 

 
IV. За участі ХОО НСКУ опубліковані матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Запорозькі Кам’янська та Олешківська Січі та 
Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України» (м. Херсон, 18–
19 квітня 2019 р.). 

 
 
V. Члени Спілки залучені до роботи в громадських, наукових, експертних 

та інших дорадчих радах при органах державної влади та місцевого 
самоврядування: 

• О. А. Макієнко є членом Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини при Херсонській обласній інспекції по охороні пам’яток 
історії та культури (від НСКУ); 

https://www.facebook.com/khersonnsku/posts/2393604847350898
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• Є. Г. Сінкевич є членом Науково-методичної ради Державного архіву 
Херсонської області (від НСКУ); 

• І. Ю. Сінкевич є членом Експертно-перевірної комісії Державного 
архіву Херсонської області (від НСКУ), секретарем Науково-методичної ради 
Державного архіву Херсонської області (за посадою); 

• О. С. Білецький є членом Координаційної ради з питань розвитку туризму 
в м. Херсоні Херсонської міської ради (від НСКУ); 

• О. М. Лиховид є членом Скадовської районної та міської комісій з 
перейменування топонімів (від НСКУ); 

• М. В. Гончар є членом робочої групи з перейменування вулиць 
м. Каховки, робочої групи з питань розміщення пам’ятників при Каховській 
міській раді (за посадою). 

• О. А. Макієнко та І. Ю. Сінкевич є членами обласної науково-
редакційної робочої групи з підготовки матеріалів до Всеукраїнського 
науково-просвітницького історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті 
Української революції 1917–1921 років» (від НСКУ). 

 
 
VI. У 2017 р. ХОО НСКУ не виступала як суб'єкт міжнародної діяльності, 

укладаючи або реалізуючи угоди про співробітництво із зарубіжними 
партнерами. Її члени в індивідуальному порядку залучалися до міжнародної 
діяльності в сфері краєзнавства.  

Так, О. А. Макієнко та Є. С. Сидорович були задіяні в реалізації 
міжнародного проекту International Social Science Summer School in Ukraine на 
тему «War and Society: Making and Experiencing War (and Peace) in the 19th-
21st-century Eastern/Central Europe and Eurasia», у ході якого здійснили низку 
екскурсій пам’ятками військової історії Херсона та регіону. О. С. Білецький 
брав участь у презентаційних заходах щодо просування туристичного 
продукту Херсонщини на ринку Туреччини. 

 
 
VII. Загальна кількість членів ХОО НСКУ на кінець 2019 р. складала 

31 особу. 
 
 
IX. Упродовж 2019 року активно функціонувала сторінка ХОО НСКУ у 

соціальній мережі Facebook, інформуючи громадськість про напрями 
практичної роботи Спілки, різні краєзнавчі заходи та події у регіоні.  

 
 
 
 
Голова ХОО НСКУ            О. А. Макієнко 
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НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ 

УКРАЇНИ  

Херсонська обласна організація 

 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

18 червня 2019 року 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Реєстрація  

учасників конференції  

(Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара, відділ 

краєзнавства, 2-й поверх, з 11.45 год.) 

 

Відкриття конференції  

(Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара, відділ 

краєзнавства, 2-й поверх, 12.00 год.) 

 

Вступне слово 

Макієнко Олексій Анатолійович – голова Херсонської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни в складі ХОО НСКУ, організаційні та фінансові питання 

діяльності організації упродовж 2016-2019 рр. (І.Ю. Сінкевич). 

2. Звіт голови ХОО НСКУ про діяльність правління ХОО НСКУ в 2016-

2019 рр. (О.А. Макієнко). 

3. Звіт голови Ревізійної комісії ХОО НСКУ (Я. А. Нагрибельний). 

4. Про обрання керівних органів ХОО НСКУ (Є. Г. Сінкевич). 

5. Про вступ нових членів до НСКУ(І. Ю. Сінкевич). 

6. Про розвиток співпраці ХОО НСКУ з Національним природним парком 

«Нижньодніпровський» (О.А. Макієнко, представники нацпарку) 

7. Про результати реалізації соціального проекту розвитку активних видів 

туризму «Мандруймо Херсонщиною» (Є. С. Сидорович, В. Ф. Яровий). 

8. Різне: 

- інформація про наукові та просвітницькі заходи ХОО НСКУ 

(О. А. Макієнко, учасники конференції); 

- інформація про творчі здобутки місцевих краєзнавців (учасники 

конференції); 

- презентація нових краєзнавчих видань (учасники конференції) 


