
ПОСТАНОВА 

VІ з’їзду Національної спілки краєзнавців України 

23 січня 2017 р., м. Київ 

VІ з’їзд Національної спілки краєзнавців України відзначає, що на початку 

XXI ст. значно зросла роль краєзнавчого руху в розбудові й утвердженні української 

державності. Краєзнавству належить виняткове місце у процесі відродження 

духовності, історичної пам’яті та національної культурної спадщини, вивчення і 

збереження багатовікових культурних традицій самобутніх куточків України. 

Основні тенденції розвитку та суспільнозначима роль краєзнавства, виявляють 

необхідність повноцінного використання його широкого потенціалу.  

Заслухавши та обговоривши звіт Правління НСКУ про роботу за період з 

23 січня 2012 р. до 23 січня 2017 р., з’їзд постановляє:  

1. Роботу Правління Спілки за звітній період вважати задовільною. 

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії НСКУ. 

3. Затвердити Статут НСКУ у новій редакції. 

4. Обрати головою Спілки до чергового з’їзду члена-кореспондента НАН 

України, заступника директора Інституту історії України НАН України, доктора 

історичних наук, професора Реєнта Олександра Петровича. 

5. Затвердити склад Правління до чергового з’їзду. 

6. Затвердити склад Президії, заступників голови та відповідального 

секретаря Спілки на період до чергового з’їзду. 

7. Затвердити голову та членів Ревізійної комісії НСКУ до чергового з’їзду. 

8. Регіональним організаціям привести Положення про регіональну 

організацію у відповідність до нової редакції Статуту НСКУ. 

9. Президії та Правлінню Спілки приділяти увагу проведенню заходів та 

підготовці видань, присвячених пам’ятним і ювілейним датам з краєзнавства. 

10. Встановити Всеукраїнський день краєзнавства та з 2017 р. відзначати 

28 травня (день відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства 1925 р. в 

м. Харкові), звернутися до органів влади затвердити його на державному рівні. 

11. Президії Спілки звернутися до вищих органів державної влади про 

затвердження Державної програми розвитку краєзнавства до 2025 року. 

12.  Президії Спілки розробити пропозиції щодо співпраці Національної 

спілки краєзнавців України з центральними і місцевими органами державної влади, 

творчими спілками та громадськими організаціями. 

13. Регіональним організаціям продовжувати дослідження маловідомих 

сторінок історії вітчизняного краєзнавства, міст і сіл України з урахуванням новітніх 

дослідницьких методик, підходів і концепцій, напрацювань попередників. 

14. Регіональним організаціям приділити увагу бібліотечному, музейному 

краєзнавству, співпрацювати з місцевими бібліотеками, сприяти створенню 

районних краєзнавчих музеїв, підтримати краєзнавців-колекціонерів у їх 

експозиційно-виставковій діяльності. 

15. З’їзд закликає регіональні організації тісно співпрацювати з центральними, 

регіональними та місцевими ЗМІ, інтернет-ресурсами, постійно дбати про 

поширення кращого досвіду роботи краєзнавчих осередків і окремих літописців 

рідного краю, брати участь у створенні краєзнавчих теле- і радіопрограм. 


