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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО II (ПОЗАЧЕРГОВУ) КОНФЕРЕНЦІЮ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
17 січня 2012 року в залі засідань Інституту історії України НАН України
відбулася II (позачергова) конференція Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України. Конференція була проведена
відповідно до рішення грудневого 2011 року пленуму Правління Національної
спілки краєзнавців України й розглянула рекомендовані питання: обрання
делегатів від Київської міської організації НСКУ на V (позачерговий) з’їзд
НСКУ; обговорення та висунення кандидатури на посаду голови НСКУ та
кандидатур до складу Правління і Ревізійної комісії НСКУ від Київської міської
організації НСКУ; про зміни і доповнення до Статуту НСКУ.
На позачергову конференцію обрано 65 делегатів. У роботі конференції
взяли участь 45 осіб.
Конференція обрала делегатів від Київської міської організації НСКУ на
V (позачерговий) з’їзд НСКУ у кількості 41 особи та рекомендувала на посаду
голови Національної спілки краєзнавців України кандидатуру Реєнта
Олександра Петровича – заступника голови НСКУ, заступника директора
Інституту історії України НАН України, чл.-кор. НАН України, доктора
історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України,
кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреата Державної премії України у
галузі науки і техніки. Конференція також рекомендувала V (позачерговому)
з’їзду НСКУ кандидатури від Київської міської організації НСКУ до складу
Правління Національної спілки краєзнавців України у кількості 23 осіб та
кандидатури до складу Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців
України у складі 3 осіб. Конференція обговорила та рекомендувала V
(позачерговому) з’їзду НСКУ внести зміни та доповнення до Статуту
Національної спілки краєзнавців України.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
II (позачергової) конференції
Київської міської організації НСКУ
17.01.2012 р.

м. Київ

1. Обрання делегатів від Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України на V (позачерговий) з’їзд НСКУ.
(Доповідач Гончаров О.П. – член правління НСКУ, голова правління КМО
НСКУ).
2. Обговорення та висунення кандидатури на посаду Голови НСКУ та
кандидатур до складу Правління і Ревізійної комісії НСКУ від Київської
міської організації НСКУ.
(Доповідач Маньковська Р.В. – відповідальний секретар НСКУ, член президії
правління КМО НСКУ).
3. Про зміни і доповнення до Статуту НСКУ.
(Доповідач Дмитрук В.І. – член президії правління НСКУ, заступник голови
правління КМО НСКУ).
4. Різне.

Регламент роботи
Відкриття конференції
Перше питання
Доповідач
Обговорення
Друге питання
Третє питання

15 хв.
15 хв.
15 хв.
30 хв.
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
БАБЕНКО Павло Валерійович – керівник міжнародних проектів НСКУ.
БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних мов
Інституту туризму ФПУ, кандидат філологічних наук.
БАЖАН Олег Григорович – голова ревізійної комісії НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук.
БОГДАН Олександр Миколайович – член правління КМО НСКУ, старший
викладач Укртелерадіопресінституту.
БОНДАРЕНКО Раїса Іванівна – координатор по висвітленню об’єктів
історико-культурної спадщини з архітектури та містобудування й ролі
особистостей з мистецької та мистецтвознавчої діяльності «Зводу пам’яток
історії та культури України» й «Енциклопедії історії України» Інституту історії
України НАН України.
БОРЯК Геннадій Володимирович – член правління НСКУ, завідувач відділу
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
БЛАНУЦА Андрій Васильович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
БРОДОВА Лідія Кононівна – краєзнавець.
БУЙСКИХ Юлія Сергіївна – молодший науковий співробітник Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН
України, кандидат історичних наук.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – заступник голови правління Київської
міської організації НСКУ, голова Святошинського районного осередку КМО
НСКУ, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району
м. Києва.
ВАСИЛЬЄВ Валерій Юрійович – член правління НСКУ, член ревізійної
комісії КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України
НАН України, кандидат історичних наук.
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – член ревізійної комісії НСКУ та КМО
НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН
України.
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Борис Михайлович – краєзнавець, Державний радник
юстиції 3 класу /генерал/ у відставці.
ВОРОПАЙ Марина Василівна – науковий співробітник Центру
народознавства «Козак Мамай» («Мамаєва Слобода»).
ГАВРИЛЮК Надія Оксентіївна – провідний науковий співробітник Інституту
археології НАН України, доктор історичних наук.
ГОЛОТА Надія Степанівна – член правління КМО НСКУ, директор СЗШ
№ 297 м. Києва.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член правління НСКУ, голова правління
Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
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ГОНЧАРОВА Валентина Сергіївна – секретар-референт Київської міської
організації НСКУ.
ГОРБИК В’ячеслав Олександрович – член правління НСКУ, керівник
Центру «Зводу пам’яток історії та культури України» Інституту історії України
НАН України, доктор історичних наук.
ГРИГОР’ЄВА Тетяна Федорівна – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної
редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»,
кандидат історичних наук.
ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
ГРІНЧЕНКО Ірена Геннадіївна – старший лаборант кафедри української
історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ДЕМЧИК Володимир Андрійович – заступник директора Виконавчої
дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна – член правління НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук.
ДМИТРУК Володимир Іванович – член президії правління НСКУ, заступник
голови правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
ЖАДЬКО Віктор Олексійович – завідувач кафедри журналістики Інституту
української філології Національного педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова, доктор філософських наук, професор.
ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна – доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
ІГНАТЕНКО Ірина Василівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
ІРШЕНКО Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ,
виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток
історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник
культури України.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – член правління КМО НСКУ,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук,
професор.
КАЗЬМИРЧУК Марія Григорівна – доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
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КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – член президії правління КМО НСКУ,
краєзнавець, літератор, колекціонер, заслужений працівник культури України.
КЛЕПАК Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений
працівник культури України.
КОСТЮК Володимир Степанович – актор і режисер Національної кіностудії
художніх фільмів імені Олександра Довженка.
КОТ Сергій Іванович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук, заслужений працівник культури України.
КОЦУР Анатолій Петрович – член правління КМО НСКУ, завідувач кафедри
української історії та етнополітики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор, заслужений
працівник освіти України.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – відповідальний секретар НСКУ, член
президії правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
МЕЛЬНИК Ганна Мирославівна – старший викладач кафедри гуманітарних
дисциплін ВМУРоЛ «Україна».
МЕЛЬНИЧУК Олександр Петрович – доцент кафедри історії Росії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
НІКОЛАЄВА Анна Володимирівна – молодший науковий співробітник
відділу етнології ДНЦЗКСТК.
ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,
заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
ПАТРИЛЯК Іван Казимирович – доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор
Музею історії КНУ ім. Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
ПИЛИПЕНКО Віктор Володимирович – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
ПОДКУР Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук.
ПОПОВИЧ Сергій Іванович – заступник голови НСКУ, ректор Інституту
туризму ФПУ, кандидат історичних наук.
ПРИМАК Алла Федорівна – науковий співробітник Центру пам’яткознавства
НАН України, кандидат історичних наук.
РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник голови НСКУ, заступник директора
Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
РЯБИХ Світлана Миколаївна – методист Міжнародного центру дитячоюнацького туризму міста Києва.
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СЕМЕНЮК Володимир Євгенійович – голова первинного осередку КМО
НСКУ в Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму, завідувач
краєзнавчого відділу МЦДЮТ.
СИТНИК Анатолій Андрійович – член президії правління НСКУ, член
редколегії журналу «Краєзнавство», заслужений журналіст України.
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор Інституту
історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук,
професор.
СОБОЛЄВА Олена Володимирівна – відповідальний секретар КМО НСКУ,
молодший
науковий
співробітник
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.
СОКОЛОВ Віктор Володимирович – провідний спеціаліст Галузевого
державного архіву гідрометслужби України (Центральна геофізична
обсерваторія).
СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – голова первинного осередку КМО НСКУ в
Інституті туризму ФПУ, викладач кафедри іноземних мов Інституту туризму
ФПУ, кандидат педагогічних наук.
СОРОКА Юрій Михайлович – доцент кафедри архівознавства та спеціальних
історичних дисциплін Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат історичних наук.
СТАВНЮК Ірина Іванівна – інженер Відділу по розробці архівів ВУНКДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович – професор кафедри управління та
євроінтеграції Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – член правління КМО НСКУ, лауреат
Премії ім. Дмитра Яворницького.
ФІСУН Валерій Пилипович – начальник відділу Святошинської районної у
м. Києві ради.
ХОДАКІВСЬКИЙ Микола Степанович – член президії правління НСКУ,
професор Київського державного інституту декоративного прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, заслужений працівник культури України.
ЧЕРЕВИЧНИЙ Геннадій Семенович – голова ревізійної комісії КМО НСКУ,
доцент кафедри новітньої історії України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
ЮРЧЕНКО Віталіна Олександрівна – старший викладач кафедри філософії і
соціальних дисциплін Університету сучасних знань, кандидат історичних наук.
ЮЩЕНКО Тетяна Михайлівна – заступник директора СЗШ № 55 м. Києва.
ЯКОВЕНКО Володимир Петрович – завідувач комп’ютерно-видавничого
відділу Інституту історії України НАН України.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ
II (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

Президія конференції
ГОНЧАРОВ О. П., КЛЕПАК Г. О., МАНЬКОВСЬКА Р. В., РЕЄНТ О. П.,
СМОЛІЙ В. А., СОБОЛЄВА О. В., УСТИМЕНКО В. Є.

Секретаріат
ГОНЧАРОВ О. П. (голова), МАНЬКОВСЬКА Р. В., СОБОЛЄВА О. В.
(секретар)

Лічильна комісія
БАБУШКО С.Р., КАТАРГІНА Т.І., ТЕРЕС Н.В.

Редакційна комісія
ГОНЧАРОВ О.П., ДМИТРУК В.І., МАНЬКОВСЬКА Р.В.
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ПОСТАНОВА
II (позачергової) конференції Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
17 січня 2012 року

м. Київ

Виконуючи рішення грудневого 2011 року пленуму Правління
Національної спілки краєзнавців України про необхідність проведення V
(позачергового) з’їзду НСКУ 23 січня 2012 р., який має розглянути питання
обрання голови НСКУ, змін та доповнень до Статуту Спілки тощо,
обговоривши рекомендовані питання, конференція ухвалила:
1. Обрати делегатів від Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України на V (позачерговий) з’їзд НСКУ у такому складі:
АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович – член правління НСКУ, народний
депутат України, кандидат економічних наук.
БАБЕНКО Павло Валерійович – керівник міжнародних проектів НСКУ.
БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних мов
Інституту туризму ФПУ, доцент, кандидат філологічних наук.
БАЖАН Олег Григорович – голова Ревізійної комісії НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доцент,
кандидат історичних наук.
БОРЯК Геннадій Володимирович – член правління НСКУ, завідувач відділу
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
БРАТЧУК Галина Йосипівна – педагогічний керівник Київського
територіального відділення МАН України, заслужений працівник культури
України.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – заступник голови правління КМО
НСКУ, голова Святошинського районного осередку КМО НСКУ, методист
Центру позашкільної роботи «Північне сяйво» Святошинського району.
ВАСИЛЬЄВ Валерій Юрійович – член правління НСКУ, член ревізійної
комісії КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України
НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії НСКУ та КМО
НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН
України.
ГАЛЬЧЕНКО Сергій Анастасійович – заступник директора Інституту
літератури імені Тараса Шевченка НАН України, виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації музеїв (ВУАМ), кандидат філологічних наук,
заслужений працівник культури України.
ГОЛОТА Надія Степанівна – член правління КМО НСКУ, директор СЗШ
№ 297 м. Києва.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член правління НСКУ, голова правління
Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
ГОРБИК В’ячеслав Олександрович – член правління НСКУ, керівник
Центру «Зводу пам’яток історії та культури України» Інституту історії України
НАН України, доктор історичних наук.
ГРИГОР’ЄВА Тетяна Федорівна – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної
редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»,
кандидат історичних наук.
ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна – член правління НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук.
ДМИТРУК Володимир Іванович – член президії правління НСКУ, заступник
голови правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
ІРШЕНКО Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ,
виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток
історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник
культури України.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – член правління КМО НСКУ,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук,
професор.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – краєзнавець, літератор, колекціонер,
заслужений працівник культури України.
КЛЕПАК Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений
працівник культури України.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – член правління КМО НСКУ, декан
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук,
професор, заслужений працівник освіти України.
КОТ Сергій Іванович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук, заслужений працівник культури України.
КОЦУР Анатолій Петрович – член правління КМО НСКУ, завідувач кафедри
української історії та етнополітики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор, заслужений
працівник освіти України.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – відповідальний секретар НСКУ, член
президії правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
ОЛІЙНИК Борис Ілліч – член правління НСКУ, голова правління
Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України.
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ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,
заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
ПОДКУР Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук.
ПОПОВИЧ Сергій Іванович – заступник голови НСКУ, ректор Інституту
туризму ФПУ, кандидат історичних наук.
РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник голови НСКУ, заступник директора
Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович – член президії правління НСКУ, учений
секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
РУДЕНКО Леонід Григорович – член президії правління КМО НСКУ,
директор Інституту географії НАН України, академік НАН України, доктор
географічних наук.
СЕМЕНЮК Володимир Євгенійович – голова первинного осередку КМО
НСКУ в Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму, завідувач
краєзнавчого відділу МЦДЮТ.
СИТНИК Анатолій Андрійович – член президії правління НСКУ, член
редколегії журналу «Краєзнавство», заслужений журналіст України.
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор Інституту
історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – голова первинного осередку КМО НСКУ в
Інституті туризму ФПУ, викладач кафедри іноземних мов Інститут туризму
ФПУ, кандидат педагогічних наук.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна – заступник голови правління КМО НСКУ,
голова Голосіївського осередку КМО НСКУ, доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
ТОЛОЧКО Петро Петрович – член правління НСКУ, директор Інституту
археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
ТРОНЬКО Лариса Петрівна – голова Фундації Героя України, академіка
Петра Тронька.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – член правління КМО НСКУ, лауреат
Премії ім. Дмитра Яворницького.
ХОДАКІВСЬКИЙ Микола Степанович – член президії правління НСКУ,
професор Київського державного інституту декоративного прикладного
мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, заслужений працівник культури України.
2. Підтримати рішення грудневого 2011 р. пленуму Правління НСКУ та
рекомендувати кандидатуру РЕЄНТА Олександра Петровича – заступника
голови НСКУ, заступника директора Інституту історії України НАН України,
чл.-кор. НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки України, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреата
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Державної премії України у галузі науки і техніки на посаду Голови
Національної спілки краєзнавців України.
3. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ від Київської міської
організації НСКУ до складу Правління Національної спілки краєзнавців
України наступні кандидатури:
АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович – член правління НСКУ, народний
депутат України, кандидат економічних наук.
БАЖАН Олег Григорович – голова ревізійної комісії НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доцент,
кандидат історичних наук.
БОРЯК Геннадій Володимирович – член правління НСКУ, завідувач відділу
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – член ревізійної комісії НСКУ та КМО
НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН
України.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член правління НСКУ, голова правління
Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна – член правління НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук.
ДМИТРУК Володимир Іванович – член президії правління НСКУ, заступник
голови правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
ІРШЕНКО Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ,
виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток
історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник
культури України.
КЛЕПАК Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений
працівник культури України.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – член правління КМО НСКУ, декан
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук,
професор, заслужений працівник освіти України.
КОТ Сергій Іванович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук, заслужений працівник культури України.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – відповідальний секретар НСКУ, член
президії правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
ОЛІЙНИК Борис Ілліч – член правління НСКУ, голова правління
Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України.
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ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,
заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
ПОДКУР Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук.
РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник голови НСКУ, заступник директора
Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук.
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович – член президії правління НСКУ, учений
секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
СИТНИК Анатолій Андрійович – член президії правління НСКУ, член
редколегії журналу «Краєзнавство», заслужений журналіст України.
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор Інституту
історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
ТОЛОЧКО Петро Петрович – член правління НСКУ, директор Інституту
археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
ТРОНЬКО Лариса Петрівна – голова Фундації Героя України, академіка
Петра Тронька.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – член правління КМО НСКУ, лауреат
Премії імені Дмитра Яворницького.
ХОДАКІВСЬКИЙ Микола Степанович – член президії правління НСКУ,
професор Київського державного інституту декоративного прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, заслужений працівник культури України.
4. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ від Київської міської
організації НСКУ до складу Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців
України такі кандидатури:
ПОПОВИЧ Сергій Іванович (голова комісії) – ректор Інституту туризму
ФПУ, кандидат історичних наук.
ГРИГОР’ЄВА Тетяна Федорівна (член комісії) – старший науковий
співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної
редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»,
кандидат історичних наук.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна (член комісії) – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
5. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ внести зміни та доповнення
до Статуту Національної спілки краєзнавців України (додаються).
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змін і доповнень до Статуту Національної спілки краєзнавців України,
рекомендованих Конференцією Київської міської організації НСКУ 17
січня 2012 р. для подальшого їх розгляду V (позачерговим) з’їздом НСКУ
Діючі положення
Розділ І, п.1.1.
Національна спілка краєзнавців
України (далі по тексту – Спілка) 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 і цього
Статуту.

Розділ І, п.1.3.
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
й
оприлюднення
документально-публіцистичних
і
науково-популярних творів із історії
та культури краю.

Внесені зміни і доповнення
Національна спілка краєзнавців
України (далі по тексту – Спілка) є
добровільним
об’єднанням
професійних дослідників і літописців
рідного
краю
зі
статусом
національної всеукраїнської 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 та цього
Статуту.
Діяльність
Спілки
поширюється на всю територію
України.
Спілка структурно складається з
Кримської
республіканської,
обласних,
Київської
та
Севастопольської міських (далі –
регіональних), районних, міських,
районних у містах (далі – місцевих)
організацій, первинних осередків.
Основною метою діяльності Спілки
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
й
оприлюднення
документально-публіцистичних
і
науково-популярних творів із історії
та культури краю.
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Розділ І, п.1.4.
Повна назва – Національна спілка
Повна назва – Національна спілка
краєзнавців України (скорочені назви краєзнавців України.
–
НСКУ,
Спілка
краєзнавців).
Скорочена назва – Спілка
Місцезнаходження Спілки – Україна, краєзнавців, абревіатура – НСКУ.
01001, м. Київ, вул. Михайла
Повна назва англійською мовою
Грушевського, 4.
– National Union of Local Lore
Researchers of Ukraine.
Місцезнаходження
керівних
органів Спілки – 01001, м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, 4.
Юридична адреса Спілки – 01001,
м. Київ,
вул. Михайла
Грушевського, 4.
Розділ ІІ, п.2.1., абз.2
– сприяння розбудові державності
–
сприяння
відродженню
незалежної України, відродження духовності й історичної пам’яті
духовності й історичної пам’яті українського народу;
українського народу;
Розділ ІІ, п.2.1., абз.14
– участь у створенні та розвитку
виключити
належної матеріально-технічної бази з
метою
одержання
коштів
для
виконання статутних завдань;
Розділ ІІ, п.2.2., абз.1
– здійснює координацію наукових,
– здійснює координацію наукових,
громадських
і
шкільних
форм громадських і освітянських форм
краєзнавства в Україні;
краєзнавства в Україні;
Розділ ІІ, п.2.2., абз.5
– сприяє підготовці фахівців із
– сприяє підготовці фахівців із
краєзнавства у вищих навчальних краєзнавства у вищих навчальних
закладах, педагогічних і культурно- закладах, педагогічних і культурноосвітніх
училищах,
викладанню освітніх
училищах,
викладанню
нормативних і спеціальних курсів по нормативних і спеціальних курсів із
вивченню
рідного
краю
в вивчення
рідного
краю
в
загальноосвітніх школах, технікумах, загальноосвітніх,
позашкільних,
професійно-технічних
училищах, професійно-технічних
і
вищих
вузах;
навчальних закладах;

17

Розділ ІІІ, п.3.4.
Прийом до Спілки здійснюється на
підставі письмової заяви вступаючого,
автобіографії, анкети поданого зразка
з переліком особистих краєзнавчих
доробків і письмових рекомендацій 3
членів Спілки, котрі перебувають у ній
не менше 3 років.
Вступні документи подаються до
первинної організації Спілки, а в разі її
відсутності – до Правління районної
чи обласної організації, звідки після
позитивного розгляду пересилаються
на зберігання до Секретаріату Спілки.
Рішення про прийняття до Спілки
нових членів приймається зборами
первинної організації і затверджується
правлінням обласних організацій.
Новим членам Спілки вручається
членський
квиток
встановленого
зразка за підписом Голови Правління
НСКУ та членський значок.

Розділ ІІІ, п.3.5. абз.1
– дотримуватись єдиного Статуту
Національної
спілки
краєзнавців
України та положень про регіональні
осередки, розроблених у відповідності
з вимогами цього Статуту та
затверджених Правлінням Спілки;
Розділ ІІІ, п.3.6. абз.3
– брати участь у формуванні та
реалізації
Всеукраїнської
та
регіональних краєзнавчих програм;
Розділ ІІІ, п.3.6. абз.5
– публікуватись у виданнях Спілки,
виступати в пресі, по радіо та
телебаченню з проблем краєзнавства у
встановленому порядку;

Прийом до Спілки здійснюється на
підставі письмової заяви претендента
з рекомендаціями 3 членів Спілки,
котрі перебувають у ній не менше 3
років,
автобіографії,
анкети
поданого
зразка
з
переліком
особистих краєзнавчих доробків.
Вступні документи подаються до
первинного осередку Спілки, а в разі
його відсутності – до Правління
місцевої чи регіональної організації,
звідки після позитивного розгляду за
поданням
голови
Правління
регіональної
організації
надсилаються
до
Президії
Правління Спілки. У разі відсутності
регіональної організації вступні
документи подаються до Президії
Правління Спілки.
Рішення про прийняття до Спілки
нових членів ухвалюється Президією
Правління Спілки. Новим членам
Спілки вручається членський квиток
встановленого зразка за підписом
Голови Спілки та членський значок.
– дотримуватись єдиного Статуту
Національної
спілки
краєзнавців
України
та
Положення
про
регіональну
організацію,
розробленого у відповідності з
вимогами
цього
Статуту
та
затвердженого
Президією
Правління Спілки;
– брати участь у формуванні та
реалізації
всеукраїнських
і
регіональних краєзнавчих програм;
– публікуватись у виданнях Спілки,
виступати
в
засобах
масової
інформації з проблем краєзнавства;
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Розділ ІІІ, п.3.6. абз.8
– за активну участь у проведенні
краєзнавчих
досліджень
бути
відзначеними
моральними
та
матеріальними стимулами. За особливі
заслуги в галузі краєзнавства бути
удостоєними почесного звання Спілки
з врученням посвідчення, нагрудного
знака та занесення до Книги почесних
членів Спілки, іменних премій Спілки,
представленими до почесних звань і
державних нагород України;
Розділ ІІІ, п.3.7. абз.1
– добровільного виходу на підставі
письмової заяви до правління районної
(міської) організації, а в разі їх
відсутності – до правління обласної
організації;

– за активну участь у проведенні
краєзнавчих
досліджень
бути
відзначеними
моральними
та
матеріальними стимулами. За особливі
заслуги в галузі краєзнавства бути
удостоєними
відзнак
Спілки,
представленими до почесних звань,
державних і відомчих нагород
України;

– добровільного виходу на підставі
письмової заяви до первинного
осередку Спілки, а в разі його
відсутності – до Правління місцевої
чи регіональної організації або
безпосередньо
до
Президії
Правління Спілки;

Розділ ІІІ, п.3.7. абз.2
– виключно в разі порушення
– порушення Статуту, або вчинення
Статуту, або вчинення дій, що дій, що підривають авторитет Спілки;
підривають авторитет Спілки;
доповнити Розділ ІІІ, п.3.7. абз.4
– рішення про припинення
членства у Спілці ухвалюється
Президією Правління Спілки.
Розділ ІV, п.4.2.
Основу Спілки складають первинні
Основу Спілки складають первинні
організації
(осередки),
які осередки,
які
утворюються
за
утворюються за виробничим чи виробничим
чи
територіальним
територіальним принципом або за принципом або за місцем проживання.
місцем
проживання.
Первинні Первинні осередки в своїй діяльності
осередки в своїй діяльності керуються керуються єдиним Статутом Спілки та
єдиним
Статутом
Спілки
та положеннями
про
регіональні
положеннями
про
регіональні організації
НСКУ.
Первинний
організації
НСКУ.
Первинний осередок ставиться на облік у керівних
осередок ставиться на облік у керівних органах місцевої організації, а за її
органах
районної,
міськрайонної відсутності – регіональної.
організації, а за їх відсутності –
територіальних органах вищого рівня.
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Розділ ІV, п.4.2.1.
Рішення про створення первинної
організації Спілки приймається на
загальних зборах громадян (не менше
3 чоловік), що виявили бажання
вступити до Спілки.
Розділ ІV, п.4.2.2.
Загальні збори, які є вищим
керівним
органом
первинної
організації,
визначають
форми
самоуправління, приймають до лав
Спілки нових членів із наступним
затвердженням на правлінні обласної
організації та вирішують всі питання
своєї
внутрішньої
діяльності,
керуючись
положеннями
цього
Статуту.
Розділ ІV, п.4.2.4.
Загальні збори первинної організації
обирають делегатів на міські (районні)
конференції Спілки.
Розділ ІV, п.4.3.
Голова
первинної
організації
Спілки:
Розділ ІV, п.4.3.1.
Організовує
роботу
первинної
організації (осередку), представляє
його в керівних органах Спілки, звітує
перед
первинною
організацією,
розпоряджається коштами первинного
осередку.
Розділ ІV, п.4.3.2.
Ознайомлює
членів
первинної
організації
з
документами
й
рішеннями органів Спілки вищого
рівня; організовує та здійснює заходи
Спілки відповідно до програмних
завдань і статутних вимог та рішень
керівних органів Спілки.

Рішення про створення первинного
осередку Спілки приймається на
загальних зборах громадян (не менше
3 осіб).
Загальні збори, які є вищим
керівним
органом
первинного
осередку,
визначають
форми
самоуправління,
вирішують
всі
питання своєї внутрішньої діяльності,
керуючись
положеннями
цього
Статуту.

Загальні
збори
первинного
осередку обирають делегатів на
конференції місцевої, а в разі її
відсутності
–
регіональної
організації Спілки.
Голова
Спілки:

первинного

осередку

Організовує роботу первинного
осередку, представляє його в керівних
органах
Спілки,
звітує
перед
первинним
осередком,
розпоряджається його коштами.
Ознайомлює членів первинного
осередку з документами й рішеннями
органів
Спілки
вищого
рівня;
організовує та здійснює заходи Спілки
відповідно до програмних завдань і
статутних вимог та рішень керівних
органів Спілки.
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Розділ ІV, п.4.3.4.
Форми
роботи
первинної
організації, плани діяльності, в
частині, що не стосуються виконання
рішень
органів
вищого
рівня,
визначаються загальними зборами
первинної організації.
Розділ ІV, п.4.3.5.
Якщо
первинний
осередок
(організація) не дотримується Статуту
Спілки, його діяльність може бути
припинена за рішенням територіальної
організації або керівними органами
Спілки. Первинна організація має
право оскаржити це рішення протягом
10 днів до керівного органу Спілки
вищого рівня. Заява про оскарження
має бути розглянута протягом місяця.
Розділ ІV, п.4.4.
Первинні організації організовують
діяльність місцевих краєзнавців за
напрямами:
Розділ ІV, п.4.5.
Первинні
осередки
Спілки
об’єднуються в районні (міські)
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.
Розділ ІV, п.4.6.
Районні та міські конференції:
Розділ ІV, п.4.6, абз.3
– приймають рішення відкритим
голосуванням і простою більшістю
присутніх делегатів.
Розділ ІV, п.4.7.
Правління районної (міської)
організації:

Форми
роботи
первинного
осередку, плани діяльності, в частині,
що не стосуються виконання рішень
органів вищого рівня, визначаються
загальними
зборами
первинного
осередку.
Якщо первинний осередок не
дотримується Статуту Спілки, його
діяльність може бути припинена за
рішенням територіальної організації
або керівними органами Спілки.
Первинний осередок має право
оскаржити це рішення протягом 10
днів до керівного органу Спілки
вищого рівня. Заява про оскарження
має бути розглянута протягом місяця.
Первинні осередки організовують
діяльність місцевих краєзнавців за
напрямами:
Первинні
осередки
Спілки
об’єднуються в місцеві організації.
Вищим керівним органом місцевої
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 осередків.
Конференція вважається правочинною
при наявності на ній не менше двох
третин від загальної кількості обраних
делегатів.
Конференції місцевих організацій:
– приймають рішення простою
більшістю присутніх делегатів.
Правління місцевої організації:
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Розділ ІV, п.4.7, абз.3
– організовує виконання рішень
районної (міської) конференції;
Розділ ІV, п.4.7, абз.4
– вносить свої пропозиції на розгляд
конференції
районної
(міської)
організації;
Розділ ІV, п.4.7, абз.5
– приймає рішення відкритим
голосуванням простою більшістю
голосів
членів
Правління
в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості.
Розділ ІV, п.4.8.
Засідання
Правління
районних
(міських)
організацій
Спілки
скликаються в разі необхідності, але
не рідше одного разу на рік.
Розділ ІV, п.4.9.
Президія Правління районної
організації Спілки:
Розділ ІV, п. 4.9., абз.1
– координує діяльність первинних
організацій Спілки, сприяє державним
органам і громадським організаціям в
розробці
проблем
краєзнавства,
розробляє та затверджує плани роботи,
річні фінансові кошториси, вирішує
питання морального та матеріального
заохочення членів Спілки, створює і
спрямовує
діяльність
госпрозрахункових
установ
та
організацій, створених при районних
(міських) організаціях.
Розділ ІV, п. 4.10.
Ревізійна
комісія
районної
(міської) організації:
Розділ ІV, п. 4.10., абз.2
– здійснює не рідше один раз на рік
перевірку
фінансово-господарської
діяльності
Правління
районної
(міської, міськрайонної) організації
тощо;

– організовує виконання рішень
конференції місцевої організації;
– вносить свої пропозиції на розгляд
конференції місцевої організації;
– приймає
рішення
простою
більшістю голосів членів Правління в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості.
Засідання
Правління
місцевих
організацій Спілки скликаються в разі
необхідності, але не рідше одного разу
на рік.
Президія
Правління
організації Спілки:

місцевої

– координує діяльність первинних
осередків Спілки, сприяє державним
органам і громадським організаціям в
розробці
проблем
краєзнавства,
розробляє та затверджує плани роботи,
річні фінансові кошториси, вирішує
питання морального та матеріального
заохочення членів Спілки, створює і
спрямовує
діяльність
госпрозрахункових
установ
та
організацій, створених при місцевих
організаціях.
Ревізійна
організації:

комісія

місцевої

– здійснює не рідше одного разу на
рік перевірку фінансово-господарської
діяльності
Правління
місцевої
організації тощо;
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Розділ ІV, п. 4.10., абз.4
Районні
організації
в
своїй
Місцеві
організації
в
своїй
діяльності
керуються
Статутом діяльності керуються Статутом Спілки
Спілки. Діють без статусу юридичної та Положенням про регіональну
особи.
організацію. Діють без статусу
юридичної особи. Легалізуються
шляхом письмового повідомлення.
Розділ ІV, п. 4.11.
Районні
(міські)
організації
Місцеві організації об’єднуються в
об’єднуються в обласну організацію регіональну
організацію Спілки.
Спілки. Вищим керівним органом Вищим
керівним
органом
обласної організації є конференція, що регіональної
організації
є
скликається один раз на три роки. конференція, що скликається один раз
Позачергова конференція може бути на три роки. Позачергова конференція
скликана за ініціативою Правління може бути скликана за ініціативою
обласної організації або за вимогою не Правління регіональної організації
менше однієї третини районних і або за вимогою не менше однієї
міських організацій. Конференція третини
місцевих
організацій.
вважається
правомочною
при Конференція вважається правомочною
наявності на ній не менше двох третин при наявності на ній не менше двох
від загальної кількості обраних третин від загальної кількості обраних
делегатів.
делегатів.
Розділ ІV, п. 4.12.
Конференція обласної організації:
Конференція
регіональної
організації:
Розділ ІV, п. 4.12., абз.2
– визначає першочергові завдання
– визначає першочергові завдання
по розвитку краєзнавства в області;
по розвитку краєзнавства в регіоні;
Розділ ІV, п. 4.12., абз.3
– затверджує обласні краєзнавчі
–
затверджує
регіональні
програми та вносить свої пропозиції краєзнавчі програми та вносить свої
по
розробці
та
реалізації пропозиції по розробці та реалізації
всеукраїнських краєзнавчих програм;
всеукраїнських краєзнавчих програм;
Розділ ІV, п. 4.12., абз.4
– приймає рішення відкритим
– приймає
рішення
простою
голосуванням і простою більшістю більшістю присутніх делегатів.
присутніх делегатів.
Розділ ІV, п. 4.13
Правління обласної організації:
Правління
регіональної
організації:
Розділ ІV, п. 4.13, абз.3
– організовує виконання рішень
– організовує виконання рішень
обласної конференції;
конференції
регіональної
організації;
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Розділ ІV, п. 4.13, абз.4
– розробляє пропозиції до обласної
та
Всеукраїнської
краєзнавчих
програм і проводить роботу по їх
реалізації;
Розділ ІV, п. 4.13, абз.8
– приймає рішення відкритим
голосуванням простою більшістю
голосів
членів
Правління
в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості;
Розділ ІV, п. 4.13, абз.9
– затверджує рішення первинних
організацій про прийом до Спілки
нових членів і виключення зі Спілки.
Розділ ІV, п. 4.14
Правління
обласної
організації
Спілки
скликається
в
разі
необхідності, але не рідше два рази на
рік.
Розділ ІV, п. 4.15
Президія Правління обласної
організації:
Розділ ІV, п. 4.15, абз.1
– спрямовує та координує діяльність
районних, міських і первинних
організацій Спілки;
Розділ ІV, п. 4.15, абз.2
–
здійснює
науково-методичне
забезпечення
роботи
районних,
міських і первинних організацій;
Розділ ІV, п. 4.15, абз.5
– вносить на розгляд Правління
обласної організації свої пропозиції з
усіх питань, пов’язаних із діяльністю
Спілки;
Розділ ІV, п. 4.16
Ревізійна
комісія
обласної
організації:
Розділ ІV, п. 4.16, абз.2
– здійснює не менше одного разу на
рік перевірку фінансово-господарської
діяльності,
ведення
діловодства
правлінням обласної організації;

–
розробляє
пропозиції
до
регіональних
і
всеукраїнських
краєзнавчих програм і проводить
роботу по їх реалізації;
– приймає
рішення
простою
більшістю голосів членів Правління в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості;
виключити

Правління регіональної організації
Спілки
скликається
в
разі
необхідності, але не рідше два рази на
рік.
Президія Правління регіональної
організації:
– спрямовує та координує діяльність
місцевих організацій і первинних
осередків Спілки;
–
здійснює
науково-методичне
забезпечення
роботи
місцевих
організацій і первинних осередків;
– вносить на розгляд Правління
регіональної
організації
свої
пропозиції з усіх питань, пов’язаних із
діяльністю Спілки;
Ревізійна
організації:

комісія

регіональної

– здійснює не менше одного разу на
рік перевірку фінансово-господарської
діяльності,
ведення
діловодства
правлінням регіональної організації;
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Розділ ІV, п. 4.16, абз.2
– члени Ревізійної комісії не можуть
одночасно
входити
до
складу
Правління обласної організації.
Розділ ІV, п. 4.17
Вищим керівним органом Спілки
є з’їзд, який скликається один раз на
п’ять
років.
З’їзд
вважається
правомочним при наявності на ньому
не менше двох третин від загальної
кількості обраних делегатів.
Відповідно до рішення Правління
Спілки, а також на вимогу не менше
однієї третини членів обласних
організацій може бути скликаний
позачерговий з’їзд Спілки.

– члени Ревізійної комісії не можуть
одночасно
входити
до
складу
Правління регіональної організації.
Вищим керівним органом Спілки
є з’їзд, делегати якого обираються
на
конференціях
регіональних
організацій. Він скликається один раз
на п’ять років. Рішення про
скликання чергового з’їзду приймає
Правління Спілки.
Відповідно до рішення Правління
Спілки, а також на вимогу не менше
однієї
третини
регіональних
організацій може бути скликаний
позачерговий з’їзд Спілки.
З’їзд вважається правомочним
при наявності на ньому не менше
двох третин від загальної кількості
обраних делегатів.

Розділ ІV, п. 4.18, абз.3
– затверджує Правління, обирає
– обирає Голову Спілки, голову та
Голову Спілки, голову та членів членів Ревізійної комісії, затверджує
Ревізійної комісії терміном на 5 років; Правління, за поданням Голови
Спілки – Президію Правління
Спілки у складі Голови Спілки,
його заступників, відповідального
секретаря та членів терміном на 5
років;
Розділ ІV, п. 4.18, абз.6
Рішення
з’їзду
приймаються
Рішення
з’їзду
приймаються
відкритим голосуванням простою простою
більшістю
присутніх
більшістю присутніх делегатів.
делегатів.
Розділ ІV, п. 4.19, абз.6
– затверджує Президію Спілки,
–
затверджує
керівників
головного
редактора
свого підприємств
та
організацій,
друкованого органу – журналу заснованих Спілкою на правах
“Краєзнавство” й інших видань, юридичної особи з метою реалізації
керівників підприємств та організацій, статутних завдань;
заснованих Спілкою на правах
юридичної особи з метою реалізації
статутних завдань;
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Розділ ІV, п. 4.19, абз.7
– приймає рішення відкритим
голосуванням простою більшістю
голосів
членів
Правління
в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості;
Розділ ІV, п. 4.19, абз.9
– вносить поправки та зміни до
Статуту, які затверджує наступний
з’їзд Спілки.
Розділ ІV, п. 4.20
Правління скликається в разі
необхідності, але не рідше разу на рік.

– приймає
рішення
простою
більшістю голосів членів Правління в
присутності не менше двох третин від
загальної кількості;
– вносить зміни та доповнення до
Статуту, які затверджує наступний
з’їзд Спілки.
Правління скликається в разі
необхідності, але не рідше одного разу
на рік.

Розділ ІV, п. 4.22, абз.10
– приймає за поданням комісії по
– приймає за поданням комісії по
преміях рішення про нагородження преміях рішення про нагородження
щорічними іменними преміями імені щорічними іменними преміями імені
Дмитра Яворницького;
Дмитра Яворницького та іншими
відзнаками Спілки;
Розділ ІV, п. 4.22, абз.11
– входить із пропозиціями в
– входить із пропозиціями в
установленому
порядку
про установленому
порядку
про
представлення до державних нагород і представлення до почесних звань,
почесних звань краєзнавців, що державних нагород і відомчих
найбільше відзначились у роботі;
відзнак краєзнавців, які мають
значні досягнення в краєзнавчій
сфері;
Розділ ІV, п. 4.22, абз.12
– інформує членів Правління, а
– інформує членів Правління, а
також місцеві організації Спілки про також регіональні організації Спілки
свої рішення та інші аспекти про свої рішення та інші аспекти
краєзнавчого руху в Україні;
краєзнавчого руху в Україні;
доповнити Розділ ІV, п. 4.22, абз.15
– затверджує головного редактора
свого друкованого органу – журналу
“Краєзнавство” та інших видань;
доповнити Розділ ІV, п. 4.22, абз.16
– приймає рішення простою
більшістю голосів членів Президії
Правління в присутності не менше
двох третин від загальної кількості;
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Розділ ІV, п. 4.23.
Голова Спілки, а в разі його
відсутності – заступники Голови,
очолюють Спілку,
організовують
роботу Президії та Правління, готують
і проводять засідання, укладають і
розривають
договори,
сприяють
діяльності
активу,
підписують
фінансові
документи,
видають
доручення,
членські
квитки
та
посвідчення членам Спілки, членам
Правління, Ревізійної комісії та
штатному
апарату,
підбирають,
призначають і звільняють штатних
працівників апарату Спілки.

Голова Спілки:
– виконує свої службові обов’язки
на штатній основі;
– приймає на роботу та звільняє
штатних
працівників
апарату
Спілки;
– веде засідання Правління та
Президії
Правління
Спілки,
підписує їхні рішення;
–
представляє
Спілку
без
доручення
у
відносинах
із
державними
органами,
організаціями, іншими особами;
– має право підпису та затверджує
його печаткою Спілки;
– підписує членські квитки та
посвідчення членам Спілки, членам
Правління, Ревізійної комісії та
штатному апарату;
– підписує відзнаки Спілки;
– відкриває рахунки в установах
банків, укладає угоди, здійснює інші
правочини;
– видає накази, розпорядження та
доручення, які є обов’язковими для
всіх співробітників Спілки, є розпорядником коштів і майна Спілки;
– керує роботою Спілки та
вирішує всі питання, які не
віднесені до виключної компетенції
з’їзду та Правління або Президії
Правління Спілки;
–
здійснює
контроль
за
виконанням
рішень
з’їзду
та
Правління Спілки;
– приймає рішення, пов’язані з
керуванням діяльністю створених
Спілкою установ і організацій та
заснованих
підприємств,
використанням і розпорядженням їх
майном;
– організовує контроль за їх
діяльністю з залученням Ревізійної
комісії Спілки або спеціалізованих
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підприємств
чи
компетентних
спеціалістів;
– приймає на роботу, звільняє,
відсторонює від роботи керівників
створених Спілкою установ і
організацій
та
заснованих
підприємств,
укладає
з
ними
контракти,
трудові
договори,
визначає
та
затверджує
їхні
обов’язки;
– організовує надання юридичної
допомоги організаціям і окремим
членам Спілки;
– організовує роботу по наданню
членам
Спілки
матеріальної,
медичної та іншої соціальнопобутової допомоги;
–
організовує
розробку
нормативних
документів
і
методичних матеріалів Спілки;
– організовує проведення з’їздів,
засідань
Правління,
Президії
Правління та інших організаційних
заходів;
– представляє Спілку в судових
органах;
– розглядає інші поточні питання
діяльності Спілки і приймає по них
рішення;
– здійснює інші дії в межах своїх
повноважень.
У разі тимчасової відсутності
Голови Спілки, він може передати
частину своїх повноважень (за
згодою Президії Правління) одному
з заступників.
Президія Правління Спілки може
виносити питання обрання виконувача обов’язків Голови Спілки на
засідання Правління Спілки.
Повноваження Голови Спілки
можуть припинитися достроково в
разі його відставки, неможливості
виконувати свої обов’язки за станом
здоров’я або смерті.
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На період до наступного з’їзду
обраний
виконувач
обов’язків
Голови Спілки має повні юридичні
права та обов’язки Голови, згідно
положень даного Статуту.
Відставка Голови Спілки не тягне
за собою відставку всього складу
Правління.
Відставка Голови Спілки не тягне
за собою виключення його з членів
Правління.
Розділ ІV, п. 4.28.
Вищим контрольним органом
Спілки є Ревізійна комісія, яка
затверджується з’їздом на 5 років у
складі 7 осіб і звітує перед ним про
свою діяльність.
Розділ ІV, п. 4.28, абз.7
– розглядає заяви та скарги членів
Спілки, у разі необхідності –
конфліктні ситуації в обласних і
первинних організаціях, дотримання
членами Спілки положень Статуту та
Кодексу
професійної
етики
краєзнавця, стан роботи з листами
спілчан;
Розділ ІV, п. 4.29.
Члени
Ревізійної
комісії
до
правління Спілки та її регіональних
організацій не входять, але мають
право брати участь у засіданнях
виборних і робочих органів Спілки з
правом дорадчого голосу.
Розділ V, п. 5.1., абз.1
Спілка може мати у власності кошти
та інше майно, необхідне для
здійснення її статутної діяльності.

4.28.
Вищим
контролюючим
органом Спілки є Ревізійна комісія,
яка затверджується з’їздом на 5 років у
складі 5 осіб і звітує перед ним про
свою діяльність.
– розглядає заяви та скарги членів
Спілки, у разі необхідності –
конфліктні ситуації в регіональних,
місцевих організаціях і первинних
осередках,
дотримання
членами
Спілки положень Статуту та Кодексу
професійної етики краєзнавця, стан
роботи з листами спілчан;
Члени
Ревізійної
комісії
до
Правління Спілки не входять, але
мають право брати участь у засіданнях
виборних і робочих органів Спілки з
правом дорадчого голосу.
Спілка
є
неприбутковою
організацією. Спілка може мати у
власності кошти та інше майно,
необхідне для здійснення її статутної
діяльності.

Розділ V, п. 5.2., абз.2
–
добровільні
грошові
та
– добровільних грошових і
матеріальні
внески
фізичних
і матеріальних внесків фізичних і
юридичних осіб, у тому числі юридичних осіб, у тому числі
іноземних;
іноземних;
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Розділ VІ, п. 6.3., абз.3
– брати участь у політичній
діяльності, проводити масові заходи
(збори, мітинги тощо), надавати
ідейну, організаційну та матеріальну
підтримку
іншим
об’єднанням
громадян;
Розділ VІІ, п. 7.1.
Припинення діяльності Спілки може
бути
припинено
шляхом
її
реорганізації або ліквідації.

– проводити масові заходи (збори,
мітинги тощо), надавати ідейну,
організаційну
та
матеріальну
підтримку
іншим
об’єднанням
громадян;
Діяльність Спілки може бути
припинено шляхом її реорганізації або
ліквідації.
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III КОНФЕРЕНЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
(27 лютого 2013 р.)
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО III (ЗВІТНО-ВИБОРЧУ) КОНФЕРЕНЦІЮ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
27 лютого 2013 р. в Інституті туризму Федерації профспілок України
відбулася III (звітно-виборча) конференція Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України. Проведення конференції зумовлено
необхідністю обрання нового складу виборних органів, оскільки з часу
проведення Установчої конференції КМО НСКУ (26 лютого 2010 р.) минуло
три роки й, відповідно, закінчився термін повноважень виборних керівних
органів КМО НСКУ: Правління та Ревізійної комісії, які обирались згідно
«Положення про Київську міську організацію Національної спілки краєзнавців
України» на три роки.
На конференцію обрано 60 делегатів. У роботі звітно-виборчої
конференції взяли участь 44 делегати. Окрім делегатів у конференції взяли
участь високоповажні гості: Алла Скорохватова – генеральний директор
Національної історичної бібліотеки України, Світлана Смілянець – заступник
генерального директора з наукової роботи Національної історичної бібліотеки
України, Галина Войцехівська – директор Державної наукової архітектурнобудівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного, Анатолій Сєриков – директор
Фундації Героя України, академіка Петра Тронька, Надія Грищенко – завідувач
відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі
Українки, Василь Галайба – відомий києвознавець та ін.
Із привітанням до учасників конференції звернувся ректор Інституту
туризму ФПУ Сергій Попович. Він ознайомив присутніх з діяльністю
навчального закладу та побажав плідної праці на ниві краєзнавства. У
вітальному слові голова НСКУ, заступник директора Інституту історії України
НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт розповів про
діяльність Спілки, означив проблемні питання та основні завдання на
сучасному етапі. Найактивніші члени міської організації були нагороджені
відзнаками Спілки – званнями, грамотами та подяками.
Із звітною доповіддю виступив член президії правління НСКУ, голова
правління Київської міської організації НСКУ Олександр Гончаров.
В обговоренні звітної доповіді взяли участь голови первинних осередків
КМО НСКУ, члени організації, гості: Людмила Соловей – викладач кафедри
іноземних мов Інституту туризму ФПУ, голова первинного осередку в
Інституті, Володимир Семенюк – завідувач краєзнавчого відділу Міжнародного
центру дитячо-юнацького туризму міста Києва, голова первинного осередку
установи, Надія Грищенко – завідувач відділу краєзнавчої літератури та
бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва, Олена
Жидецька – завідувач науково-методичного відділу Державної наукової
архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного, Сергій Вакулишин –
методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва,
голова Святошинського осередку КМО НСКУ, Світлана Смілянець – заступник
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генерального директора з наукової роботи Національної історичної бібліотеки
України.
Обговоривши звіт правління міської організації за три роки, конференція
визнала роботу правління задовільною. Також було заслухано звіт ревізійної
комісії і затверджено «Положення про ревізійну комісію Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України». Конференція обрала
новий склад правління у кількості 23 осіб та ревізійної комісії у кількості 5 осіб.
Учасники конференції ознайомилися з виставкою праць краєзнавців
столиці та туристично-краєзнавчими публікаціями викладачів Інституту
туризму Федерації профспілок України.
Цього ж дня відбувся пленум правління Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України, на якому обрано президію правління
у складі 11 осіб, голову правління (Олександр Гончаров), заступників (Сергій
Вакулишин, Наталія Терес) і відповідального секретаря (Володимир Соболєв).

33

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
III (звітно-виборчої) конференції
Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
27.02.2013 р.

м. Київ

1. Звіт Правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців
України
(доповідач Гончаров О.П. – член Президії правління НСКУ, голова правління
КМО НСКУ).
2. Звіт Ревізійної комісії Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України
(доповідач Вербиленко Г.А. – секретар Ревізійної комісії КМО НСКУ).
3. Про «Положення про Ревізійну комісію Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України»
(доповідач Дмитрук В.І. – член Президії правління НСКУ, відповідальний
секретар НСКУ).
4. Вибори членів Правління Київської міської організації НСКУ.
5. Вибори членів Ревізійної комісії КМО НСКУ.
6. Різне.
Регламент роботи
Відкриття конференції
Перше питання
Доповідач
Обговорення
Друге питання
Третє питання
Четверте питання
П’яте питання

20 хв.
20 хв.
30 хв.
10 хв.
10 хв.
10 хв.
5 хв.

Різне
Виступаючим – до 5 хв.
Запитання, зауваження – до 3 хв.
Тривалість конференції – до двох годин.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Делегати конференції
БАБЕНКО Павло Валерійович – директор Київського територіального
департаменту Ліги політологів-міжнародників «ДИПКОРПУС».
БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних мов
Інституту туризму ФПУ, доцент, кандидат філологічних наук.
БАЖАН Олег Григорович – член правління НСКУ, перший заступник
головного редактора наукового журналу «Краєзнавство», старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, доцент, кандидат
історичних наук.
БЕЗНОСЮК Олена Іванівна – керівник етнографічних гуртків Міжнародного
центру дитячо-юнацького туризму міста Києва.
БЛАНУЦА Андрій Васильович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
БРАТЧУК Галина Йосипівна – педагогічний керівник Київського
територіального відділення МАН України, заслужений працівник культури
України.
БРОДОВА Лідія Кононівна – краєзнавець.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – член президії правління КМО НСКУ,
заступник голови правління КМО НСКУ, голова Святошинського районного
осередку КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи Святошинського
району м. Києва.
ВАСИЛЬЄВ Валерій Юрійович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – член ревізійної комісії НСКУ та КМО
НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН
України.
ВИКЛЮК Світлана Григорівна – керівник краєзнавчих гуртків
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму міста Києва.
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Борис Михайлович – краєзнавець, Державний радник
юстиції 3 класу /генерал/ у відставці.
ГАВРИЛЮК Надія Оксентіївна – провідний науковий співробітник Інституту
археології НАН України, доктор історичних наук.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член президії правління НСКУ, голова
правління Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
ГОНЧАРОВА Валентина Сергіївна – секретар-референт КМО НСКУ.
ГРИГОР’ЄВА Тетяна Федорівна – член ревізійної комісії НСКУ, старший
науковий співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ
Головної редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані
історією», кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
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ГРИМИЧ Марина Віллівна – завідувач відділу міжнародного менеджменту
українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства,
доктор історичних наук.
ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
ГРІНЧЕНКО Ірина Геннадіївна – старший лаборант кафедри української
історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ГРОМОВА Наталія Олександрівна – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
ГУБЕНКО В’ячеслав Іванович – методист Міжнародного центру дитячоюнацького туризму міста Києва.
ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович – член президії правління КМО
НСКУ, доцент кафедри філософських і соціальних наук Київського
національного торговельно-економічного університету, кандидат історичних
наук.
ДМИТРЕНКО Микола Костянтинович – завідувач відділу фольклористики
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України,
доктор філологічних наук, професор.
ДМИТРУК Володимир Іванович – член президії правління НСКУ,
відповідальний секретар НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук.
ДУДНИК Валентина Михайлівна – завідувач кафедри українознавства
Державного університету телекомунікацій, кандидат історичних наук.
ІГНАТЕНКО Ірина Василівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
ІРШЕНКО Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ,
виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток
історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник
культури України.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – член правління КМО НСКУ,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук,
професор.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна – член ревізійної комісії НСКУ, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – член президії правління КМО НСКУ,
краєзнавець, літератор, колекціонер, заслужений працівник культури України.
КЛЕПАК Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений
працівник культури України.
КОРОТКИЙ Віктор Андрійович – доцент кафедри давньої та нової історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
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КОСТЮК Володимир Степанович – актор і режисер Національної кіностудії
художніх фільмів імені Олександра Довженка.
КУЗІНА Наталія Вікторівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
КУРУС Ігор Федорович – громадський діяч, журналіст.
МАКАРЕВИЧ Антоніна Сергіївна – студентка історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
МАКЕЄВ Сергій Васильович – водій Інституту туризму ФПУ, краєзнавець.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – член президії правління КМО НСКУ,
заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,
заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
ПИЛИПЕНКО Віктор Володимирович – член правління КМО НСКУ, доцент
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
ПОДКУР Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних
наук.
ПОПОВИЧ Сергій Іванович – голова ревізійної комісії НСКУ, ректор
Інституту туризму ФПУ, кандидат історичних наук.
РЕВА Лариса Григорівна – науковий співробітник Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського НАН України, кандидат філологічних наук.
РЕЄНТ Олександр Петрович – голова НСКУ, заступник директора Інституту
історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор
історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
РУДЕНКО Леонід Григорович – член президії правління КМО НСКУ,
директор Інституту географії НАН України, академік НАН України, доктор
географічних наук, професор.
РЯБИХ Світлана Миколаївна – методист Міжнародного центру дитячоюнацького туризму м. Києва.
СЕМЕНЮК Володимир Євгенійович – завідувач краєзнавчого відділу
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму міста Києва, голова
первинного осередку в МЦДЮТ.
СКРИПНИК Петро Ілліч – науковий співробітник Інституту історії України
НАН України, кандидат історичних наук, фотограф КМО НСКУ.
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор Інституту
історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
СОБОЛЄВ Володимир Віталійович – в.о. відповідального секретаря КМО
НСКУ, доцент Київського університету туризму, економіки і права, кандидат
історичних наук.
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СОКОЛОВ Віктор Володимирович – провідний спеціаліст Галузевого
державного архіву гідрометслужби України (Центральна геофізична
обсерваторія).
СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – голова первинного осередку КМО НСКУ в
Інституті туризму ФПУ, викладач кафедри іноземних мов Інститут туризму
ФПУ, кандидат педагогічних наук.
СОРОКА Юрій Михайлович – член ревізійної комісії КМО НСКУ, професор
кафедри архівознавства та спеціальних історичних дисциплін Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.
ТИМЧЕНКО Микола Петрович – старший науковий співробітник Інституту
технічної теплофізики НАН України, кандидат технічних наук.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – член правління НСКУ та КМО НСКУ,
краєзнавець, лауреат Премії ім. Дмитра Яворницького.
ЧОРНИЙ Георгій Петрович – заступник начальника відділу Державного
підприємства «Державне київське конструкторське бюро «Луч», заслужений
діяч науки і техніки України, кандидат технічних наук.
ШЕВЧЕНКО Віталій Федорович – краєзнавець, політичний та громадський
діяч, видавець, заслужений журналіст України.
ЮЩЕНКО Тетяна Михайлівна – заступник директора СЗШ № 55 м. Києва.
ЯКОВЕНКО Володимир Петрович – член президії правління КМО НСКУ,
кандидат історичних наук, літературний редактор наукового журналу
«Краєзнавство».
Запрошені на конференцію
ВОЙЦЕХІВСЬКА Галина Анатоліївна – директор Державної наукової
архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного.
ГАЛАЙБА Василь Васильович – краєзнавець.
ГРИЩЕНКО Надія Борисівна – завідувач відділу краєзнавчої літератури та
бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва.
ЖИДЕЦЬКА Олена Віталіївна – завідувач науково-методичного відділу
Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного.
КІЙ Олег Дмитрович – києвознавець, колекціонер.
КРУЧЕК Олександр Алікович – доцент Київського університету туризму,
економіки і права, кандидат історичних наук.
СЄРИКОВ Анатолій Никифорович – директор Фундації Героя України,
академіка Петра Тронька.
СКОРОХВАТОВА Алла Віталіївна – генеральний директор Національної
історичної бібліотеки України.
СМІЛЯНЕЦЬ Світлана Іванівна – заступник генерального директора з
наукової роботи Національної історичної бібліотеки України.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ
III (ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ
КИЇВСЬКОЇ МСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
Президія конференції
ГОНЧАРОВ О.П., ДМИТРУК В.І., КИРКЕВИЧ В.Г., МАНЬКОВСЬКА Р.В.,
ПОПОВИЧ С.І., РЕЄНТ О.П., СОБОЛЄВ В.В.

Секретаріат
ГОНЧАРОВ О.П. (голова), МАНЬКОВСЬКА Р.В., СОБОЛЄВ В.В. (секретар).

Лічильна комісія
БАБУШКО С.Р., ДЕНИСЕНКО Г.Г., КАТАРГІНА Т.І.

Редакційна комісія
РЕЄНТ О.П. (голова), ГОНЧАРОВ О.П., ДМИТРУК В.І.,
МАНЬКОВСЬКА Р.В.
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Звіт правління Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України за 2010–2013 роки
(доповідь голови правління Київської міської організації НСКУ
Олександра Гончарова)
Вельмишановні делегати конференції! Високоповажні гості! Учасники
нашого зібрання!
З часу проведення Установчої конференції Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України, яка відбулася 26 лютого 2010 року на
історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, минуло три роки. Відповідно закінчився термін повноважень наших
виборних керівних органів: Правління та Ревізійної комісії, які обирались на
три роки. Тому ми проводимо сьогодні III (звітно-виборчу) конференцію.
Нагадаю, що II конференція була позачерговою, напередодні V з’їзду НСКУ, у
січні минулого року.
У звітний період пріоритетним напрямом діяльності Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України була організаційна робота
у зв’язку з реформуванням НСКУ у професійну творчу спілку, необхідністю
державної реєстрації нашої організації тощо.
Виконуючи постанову Установчої конференції, президія правління КМО
НСКУ здійснила заходи з реєстрації міської організації в органах влади згідно з
Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки». У
вересні 2010 року зареєстровано «Положення про Київську міську організацію
Національної спілки краєзнавців України», ми отримали «Свідоцтво про
державну реєстрацію творчої спілки». У листопаді 2010 року отримано
«Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи». У грудні того ж року
виготовлено печатку, штампи для первинних організацій (для фіксації сплати
членських внесків). У 2011 році розроблена і затверджена правлінням власна
символіка КМО НСКУ та відкрито рахунок в Ощадбанку.
За звітний період проведено три пленуми правління (у лютому 2010 р.,
квітні 2011 р., грудні 2012 р.), на яких обговорювалися важливі питання
діяльності організації. Питання оперативної роботи розглядались також на
засіданнях президії правління КМО НСКУ. Члени президії правління КМО
НСКУ, які входять до складу президії правління НСКУ, брали участь в усіх
заходах, які проводилися Спілкою, засіданнях президії правління НСКУ, які
відбувалися як у Києві, так і в інших містах України. Значну організаторську,
наукову та культурно-просвітницьку роботу проводять члени президії
правління – Сергій Вакулишин, Олександр Гончаров, Володимир Дмитрук,
Віктор Киркевич, Руслана Маньковська, Олена Соболєва та інші.
Президія правління здійснювала інформаційне наповнення офіційного
веб-сайту НСКУ, організовано регулярне надсилання матеріалів про заходи, які
проводились міською організацією.
У звітний період проведено також три засідання ревізійної комісії, котра
вивчала фінансову документацію організації за 2009–2012 роки. Звіт комісії
буде представлений сьогодні на розгляд учасникам конференції.
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Здійснювалась робота з організаційного зміцнення КМО НСКУ –
перереєстрація членів Спілки відповідно до нових реалій, налагодження та
підтримання на належному рівні внутрішнього діловодства, оформлення
персональної документації та обліку членів Спілки, збір вступних та членських
внесків, видача членських квитків. Завершено створення електронного реєстру
за різними параметрами. Це все малопомітна, але копітка робота, яка забирає
багато часу й енергії, проте вона необхідна для організаційного зміцнення
нашої організації.
Проводилась робота по залученню нових членів в ряди Спілки. Власне
формування міської організації розпочалося з 2008 року, коли Спілка отримала
статус Національної. У 2010 р., на час проведення Установчої конференції,
наша організація налічувала 72 члени. Станом на сьогоднішній день організація
налічує 122 особи. Тобто, за звітний період організація поповнилась на 50 осіб.
Зростання очевидне, принаймні наша організація є однією з найчисленніших
серед регіональних організацій Спілки. Проте у нас є значні, можна сказати
необмежені, резерви, оскільки в столиці величезна кількість людей, діяльність
яких пов’язана з краєзнавством. До складу міської організації входять 6
первинних осередків. Два з них було створено у звітний період. У 2010 році – в
Інституті туризму Федерації профспілок України (голова – Людмила Соловей).
У 2011 році – в Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму м. Києва
(голова – Володимир Семенюк). Окрім цього, формується осередок у
Київському університеті туризму, економіки і права. В ряді інших вищих
навчальних закладів є достатньо членів нашої організації, щоб створити там
первинні осередки. Проте треба визнати, що процес створення осередків,
особливо за територіальним принципом, йде повільно. Хоча у нас достатньо
членів організації в усіх районах Києва, щоб створити там осередки, але для
цього потрібні приміщення, де можна було б збиратись, а найголовніше –
ентузіасти. Інакше осередки можна створити на папері і користі від цього не
буде ніякої. Разом з тим, в наступний період діяльності потрібно активізувати
роботу зі створення територіальних осередків, а згодом на їх основі і районних
організацій.
Значну краєзнавчу роботу проводять існуючі первинні осередки Київської
міської організації Національної спілки краєзнавців України. Масштабна
організаторська робота здійснюється первинним осередком Інституту
історії України НАН України (голова – Володимир Дмитрук), члени якого
входять до керівних органів НСКУ (Олександр Реєнт, Руслана Маньковська,
Володимир Дмитрук та інші). Велику організаторську роботу здійснює голова
НСКУ Олександр Реєнт – облаштовується офіс Спілки, створюється кабінет
краєзнавства, бібліотека, архів тощо. Проводиться також значна науководослідницька, видавнича робота в галузі краєзнавства, зокрема видання
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», журналу
«Краєзнавство». Плідно працюють Олег Бажан, Галина Вербиленко, Тетяна
Григор’єва, Лалі Гриценко, Галина Денисенко, Тетяна Катаргіна, Роман Подкур
та інші члени осередку.
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Активно
працюють
члени
первинного
осередку
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (голова – Олександр
Гончаров). Ними підготовлені наукові статті та книги з історії України, про
життя і діяльність діячів науки і культури України, про розвиток науки в
Київському університеті. Подавались наукові статті для журналу
«Краєзнавство». Здійснюється підготовка наукових кадрів через аспірантуру,
зокрема з етнокраєзнавчого напряму, забезпечується проведення студентських
навчальних практик, зокрема, історико-краєзнавчої та етнологічної, в процесі
яких практиканти досліджують населені пункти, пам’ятки, отримують навички
проведення краєзнавчих екскурсій тощо. Плідно працюють викладачі – члени
осередку: декан історичного факультету, член-кореспондент НАН України
Віктор Колесник, професори Григорій Казьмирчук, Анатолій Коцур, Юрій
Сорока, Іван Патриляк, доценти Олександр Гончаров, Лілія Іваницька, Віктор
Короткий, Віктор Пилипенко, Наталія Терес, Геннадій Черевичний та ін.
Члени Голосіївського районного осередку (голова – Наталія Терес)
продовжували досліджувати історію перейменування вулиць Києва, беруть
активну участь у підготовці відповідних праць. Голова осередку є членом
комісії КМДА з найменувань та пам’ятних знаків.
Святошинський районний осередок (голова – Сергій Вакулишин)
виступив з ініціативою щодо відновлення історичних назв та перейменування
низки місцевих вулиць. У червні 2011 року нашою організацією направлено три
офіційні листи на адресу Головного управління внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю Київської міської державної адміністрації з
пропозицією перейменувати 11 вулиць Святошинського району. Проблеми
топоніміки актуальні, і цю роботу нам потрібно продовжувати й розширювати.
Викладачі – члени первинного осередку Інституту туризму Федерації
профспілок України (голова – Людмила Соловей) Сергій Попович, Світлана
Бабушко, Сергій Макеєв проводять значну роботу з розробки екскурсій по
Києву та Україні, підвищення кваліфікації гідів-перекладачів тощо.
Значну туристсько-краєзнавчу роботу здійснює первинний осередок
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму (голова – Володимир
Семенюк), зокрема, в рамках міської туристсько-краєзнавчої акції учнівської
молоді «Пізнай свій край – пізнай себе», міського краєзнавчого конкурсу
«Історії живі сліди» тощо.
Організація зростає і це вимагає від нас роботи з удосконалення її
структури. Оскільки створення осередків за виробничим та, особливо,
територіальним принципами процес досить тривалий, до того ж осередки
мають займатися організаційними питаннями і вивченням території, на якій
вони розташовані, то нам потрібно активізувати києвознавчі студії за різними
напрямами через роботу комісій і секцій, які передбачені Статутом Спілки та
нашим Положенням. Без цього неможливо задіяти значний, можна сказати
колосальний, потенціал нашої організації.
Практика показує, які комісії нам потрібні вже зараз і на перспективу. Ми
це питання обговорювали на останньому пленумі. Це такі комісії: комісія з
наукового та освітянського краєзнавства з секціями історії науки і техніки,
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географічного краєзнавства, топоніміки, етнології та усної історії, дослідження
та охорони пам’яток, вищих навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних
закладів, позашкільної роботи; туристсько-екскурсійна комісія; культурномистецька комісія з бібліотечною і музейною секціями; видавнича комісія;
комісія з міжнародної діяльності. Ми вже розпочали роботу з формування
комісій, і після конференції її потрібно активізувати. Кожен з присутніх може
брати участь у роботі комісії, яка йому ближче за тематикою, або ж у декількох.
Київська міська організація НСКУ розширює співпрацю з іншими
організаціями та установами краєзнавчого та освітньо-культурного напряму.
Наприкінці 2011 року ми уклали «Договір про спільну діяльність та
співробітництво» з Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму міста
Києва на безстроковий термін. Договором передбачено спільну діяльність та
співробітництво у сфері туризму, краєзнавства, проведення подорожей,
екскурсій, конференцій, семінарів, конкурсів тощо. Розпочата спільна
конкретна робота в рамках договору. У 2012 році укладено ще дві угоди про
співробітництво: з Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка і кафедрою етнології та краєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, якими передбачено проведення спільних
наукових та науково-практичних конференцій і семінарів з проблем
краєзнавства, культурно-просвітніх заходів, організації студентської практики
тощо.
Наприкінці 2012 – на початку 2013 рр. президія правління підготувала й
подала на розгляд ініціативних груп документи для участі в установчих зборах
інститутів громадянського суспільства з формування нового складу
громадських рад на 2013–2014 рр.: при виконавчому органі Київської міської
ради (КМДА), при Печерській, Шевченківській, Подільській, Голосіївській та
Святошинській райдержадміністраціях м. Києва. Ці збори в деяких районах вже
відбулися, в деяких ще будуть проводитися. Наші представники беруть в них
участь. Нам потрібно використовувати цю і будь-яку іншу можливість, щоб
доносити проблеми краєзнавства до владних структур, намагатися впливати на
їх вирішення.
В галузі науково-дослідної роботи та видавничої діяльності з
ініціативи Київської міської організації НСКУ були підготовлені і видані
Національною спілкою краєзнавців України матеріали та документи Установчої
конференції КМО НСКУ (Установча конференція Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док. (26 лютого 2010
року). – К.: ТОВ Вид-во “Телесик”, 2011. – 66 с.) та книга науковця 20–30-х
років минулого століття Олександра Тулуба «Київ та його давня давнина у
творах народних» (К.: Унісерв, 2011. – 242 с.). Частину тиражу цих книг було
розіслано науковим установам та навчальним закладам Києва та областей
України, 200 примірників передано Публічній бібліотеці імені Лесі Українки
м. Києва для бібліотек столиці. Під грифом КМО НСКУ вийшла монографія
члена правління КМО НСКУ А.П. Коцура та О.В. Гордійчука «Становлення та
діяльність Київського товариства грамотності (1882 – 1908 рр.)» (К.: ФОП
Корзун Д.Ю., 2011. – 196 с.). Під грифом НСКУ вийшли книги члена правління
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НСКУ та КМО НСКУ В.Є. Устименка «Зведи свій храм (З історії СвятоПокровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині): історикодокументальне дослідження» (К.: Вид-во «Академпрес», 2011. – 240 с.),
«Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку
та Служби дипломатичних кур’єрів України» (К.: Етнос, 2011. – 528 с.). та «У
кожного своя правда. Істина одна: Корюківка: довічний біль» (К.: Україна,
2013. – 440 с.). Остання книга побачила світ напередодні 70-х роковин
Корюківської трагедії березня 1943 р. – знищення нацистськими загарбниками
тисяч мирних жителів містечка Корюківка на Чернігівщині.
Всього за звітний період членами організації видано понад 60 книг,
брошур, навчальних посібників. Слід зазначити, що в наших первинних
осередках є також значні колективні напрацювання, котрі не були видані за
відсутністю коштів.
Члени організації активно друкують свої праці у спілчанському
науковому журналі «Краєзнавство». За звітний період, тобто за останні три
роки, в журналі було опубліковано 50 статей і матеріалів. Низка статей була
опублікована за посередництвом та сприянням нашої організації, зокрема статті
з києвознавства та київщинознавства. Помітна тенденція: якщо в журналі у
попередні роки публікували свої праці в основному співробітники Інституту
історії України НАН України, то останнім часом все активніше публікуються
працівники вищих навчальних закладів та установ Києва. В цьому заслуга,
зокрема, й нашої організації, оскільки ми популяризуємо журнал серед своїх
членів, серед працівників різних установ краєзнавчого напряму м. Києва.
Важливою формою наукової роботи є участь у наукових конференціях,
«круглих столах», семінарах, наукових експедиціях. З ініціативи Київської
міської організації НСКУ в стінах Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва проведено три «круглі столи» з проблем
києвознавства (перший відбувся 10 грудня 2010 р., другий – 23 грудня 2011 р.,
третій – 24 грудня 2012 р.). Особливістю цих заходів є те, що вони збирають
разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого
кола питань, пов’язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах
освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і музеях, формулювання
наявних проблем та шляхів їх розв’язання. Результатом дискусій було
ухвалення конкретних пропозицій щодо покращення краєзнавчої роботи в
столиці, заплановано ряд києвознавчих проектів. Обговорення проблем
києвознавства в середовищі фахівців різних установ також допомогло
керівництву Київської міської організації НСКУ спланувати свою поточну
роботу та на перспективу.
Члени нашої організації взяли активну участь в низці всеукраїнських
науково-практичних конференцій та «круглих столів»: Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Київ у соціокультурному просторі XIX – XXI століть:
національний та європейський контекст», яка щорічно проводиться у стінах
Київського університету Бориса Грінченка у квітні; «круглих столах» з проблем
столичної топонімії «Топонімія Києва: вчора, сьогодні, завтра», які
проводяться в Інституті журналістики Київського національного університету
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імені Тараса Шевченка; XII Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій
конференції «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи»
(Івано-Франківськ, жовтень 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», яка
відбулася в листопаді 2011 року в рамках започаткованих Національною
історичною бібліотекою України краєзнавчих читань, присвячених пам’яті
багатолітнього голови Національної спілки краєзнавців України, академіка
НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
Окрім цього, члени президії правління, інші члени організації брали
участь у заходах, які проводилися в регіонах України: Всеукраїнській науковокраєзнавчій конференції «Культурний простір Житомирщини-Волині XIX – XX
століть» (м. Житомир, 24 квітня 2012 р.) (Гончаров О.П., Рева Л.Г.), у науковопрактичному семінарі «Радомишль в пам’ятках історії та культури» (Реєнт
О.П., Маньковська Р.В., Попович С.І., Соловей Л.С. та ін.). 6–7 червня цього ж
року члени організації брали участь у науково-краєзнавчій експедиції на
Кіровоградщину (Блануца А.С., Маньковська Р.В., Гончаров О.П.). Програма
експедиції включала участь в Міжнародній науковій конференції
«Синьоводська битва 1362 р. в контексті середньовічної історії Cхідної
Європи», огляд археологічних розкопів у с. Торговиця Новоархангельського
району, відвідання музеїв та огляд пам’яток краю. Усі ці та інші заходи
висвітлювалися на сайті Спілки та в журналі «Краєзнавство».
Важливим напрямом нашої роботи є освітянське краєзнавство.
Олександр Реєнт, Руслана Маньковська, Олександр Гончаров є членами
авторського колективу з підготовки підручника «Основи краєзнавства» для
студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей.
Київська міська організація НСКУ бере активну участь в організації
історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже було
сказано про наші угоди з університетом, за якими навчальний заклад
зобов’язався, зокрема, направляти на практику в нашу організацію 10 студентів
щорічно.
За нашим посередництвом і активної участі Київський національний
університет імені Тараса Шевченка уклав угоди на проходження практики з
установами і організаціями, в яких існують осередки КМО НСКУ: з
Національною спілкою краєзнавців України, Інститутом історії України НАН
України, Центром позашкільної роботи Святошинського району м. Києва та
Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму міста Києва. Окрім цього,
за посередництвом і допомогою КМО НСКУ університетом були укладені
договори на проходження студентами практики з Державною науковою
архітектурно-будівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного та Публічною
бібліотекою імені Лесі Українки міста Києва. Загалом Київською міською
організацією НСКУ, або ж за її посередництвом і допомогою, було укладено 9
договорів про співробітництво між різними організаціями і установами. Ми
вважаємо цей напрям роботи дуже важливим і договірні відносини з різними
установами та організаціями нам потрібно розвивати й надалі.
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В рамках співробітництва НСКУ з Малою академією наук України
(МАН) ми також у 2012 році розпочали співпрацю з Київським територіальним
відділенням МАН (секція «Історичне краєзнавство»). Були запропоновані для
учнів певні заходи, зокрема проведена екскурсія в Музеї історії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Значна увага приділялася культурно-просвітницькій діяльності.
Київська міська організація НСКУ налагодила співпрацю з Державною
науковою архітектурно-будівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного
(ДНАББ). Члени організації (Олег Бажан, Олександр Гончаров, Олена
Соболєва) брали участь у засіданнях бібліотечного клубу «Національні
святині», які проводяться бібліотекою в рамках соціально-бібліотечного
проекту «Історія малих міст України». Інформація про ці заходи регулярно
публікувалася у журналі «Краєзнавство», розміщувалася на сайті НСКУ та
ДНАББ.
Ми співробітничаємо також з Публічною бібліотекою імені Лесі Українки
м. Києва, зокрема, в рамках проекту про сучасних києвознавців («Києвознавці.
Сучасні дослідники рідного краю»). У листопаді 2011 року у відділі краєзнавчої
літератури та бібліографії бібліотеки проведено презентацію нових видань
Національної спілки краєзнавців України, присвячених краєзнавчій освіті,
історії міста Києва. Член правління КМО НСКУ Василь Устименко, автор праці
про злочини нацистів на Чернігівщині під час Другої світової війни, взяв участь
у вечері-реквіємі, організованому бібліотекою до 70-х роковин Корюківської
трагедії.
Членами нашої організації проводилися й інші різноманітні культурномасові заходи. Особливо слід відзначити діяльність Віктора Киркевича та
Бориса Войцехівського. Краєзнавець, колекціонер В. Киркевич допомагав
створювати музеї, брав участь у понад 50 виставках у різних містах України,
має 17 персональних виставок. У квітні 2010 року його колекція виставлялася в
Українському Музеї у Нью-Йорку (виставка «Україна – Швеція: на перехрестях
історії (XVII – XVIII століття)». Також на матеріалах колекції В. Киркевича
була сформована експозиція виставки, присвяченої багатовіковій історії
українсько-шведських відносин, яка працювала наприкінці 2010 року в Музеї
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Віктор Киркевич
– ініціатор створення в Шевченківському районі м. Києва Музею історії центру
міста.
Борис Войцехівський, котрий активно працює на ниві краєзнавства,
просвітницької роботи, був куратором художньої виставки «Людина на всі
часи», присвяченої 290-й річниці від дня народження видатного українського
просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Сковороди.
Виставка відбулася у січні 2012 року в стінах Києво-Могилянської академії.
Б. Войцехівський проводить значну роботу в регіонах України з увічнення
пам’яті Г.С. Сковороди та Т.Г. Шевченка. Це лише окремі приклади діяльності
наших краєзнавців.
Завершуючи доповідь, хочу зазначити, що ми виконали практично всі
пункти постанови Установчої конференції, окрім одного – створення Центру
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краєзнавства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Ми порушували це питання, проте в нинішніх фінансових умовах вирішити
його поки що неможливо.
Шановні учасники конференції! Ми бачимо перспективи нашої
діяльності. Нам бажано було б мати власне видавництво, друкований орган,
туристсько-екскурсійну структуру та багато чого іншого. Хочу сказати членам
організації: не чекайте поки керівництво організації звернеться до вас з тих чи
інших питань, запросить на ті чи інші заходи. Організація чисельно
збільшується, проте у нас немає штатних працівників, ми працюємо на
громадських засадах і не в змозі «достукатися» до кожного. Якщо у вас є
конкретні пропозиції та ідеї, бажання взяти активнішу участь в діяльності
організації, телефонуйте, приходьте, пропонуйте що і як треба робити. Тільки
спільними зусиллями ми зможемо поставити роботу так, і вийти на такий
рівень, щоб, перефразовуючи слова літописця, наша організація була чута і
знана в столиці, її районах, в регіонах нашої країни та за її межами. Дякую за
увагу.
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ЗВІТ
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
(доповідь секретаря ревізійної комісії Галини Вербиленко)
Ревізійна комісія Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України у складі Васильєва Валерія Юрійовича – старшого
наукового співробітника Інституту історії України НАН України, Вербиленко
Галини Анатоліївни – молодшого наукового співробітника Інституту історії
України НАН України (секретар), Іваницької Лілії Василівни – доцента
кафедри української історії та етнополітики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (заступник), Сороки Юрія Михайловича
– професора кафедри архівознавства та спеціальних історичних дисциплін
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Черевичного
Геннадія Семеновича – доцента кафедри новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (голова), провела перевірку
фінансової діяльності організації за 2009 – 2012 роки. Перевірка проводилась
відповідно до статутних вимог Національної спілки краєзнавців України та
Положення про Київську міську організацію Національної спілки краєзнавців
України. Було проведено три засідання комісії, що відповідає статутним
вимогам. У результаті перевірки комісія встановила таке:
I. Надходження коштів:
Надійшло членських внесків на суму 23 тис. 600 грн. 00 коп.
З них :
– вступні членські внески склали 9 тис. 900 грн.00 коп.
– щорічні членські внески склали 13 тис. 700 грн. 00 коп.
Інші надходження, в т.ч. банківські відсотки, склали 423 грн. 04 коп.
II. Видатки коштів за звітний період 2009 – 2012 років склали: 19 тис. 143
грн. 85 коп., у тому числі:
Передано Національній спілці краєзнавців України вступних членських внесків
на суму 9 900 грн.00 коп.
Передано на потреби Національної спілки краєзнавців України у 2009 – 2010
роках щорічних членських внесків на суму 2 тис. 550 грн. 00 коп.
Витрачено на потреби Київської міської організації НСКУ щорічних
членських внесків на суму 6 тис. 693 грн. 85 коп., у тому числі:
1. Витрати на проведення конференцій, «круглих столів» та інших заходів
склали 4 тис. 893 грн. 81 коп.
2. Витрати на державну реєстрацію організації (оплата свідоцтв, виготовлення
печатки та штампів, відкриття банківського рахунку, оплата нотаріальних
послуг) склали 1 тис. 179 грн. 63 коп.
3. Відрядження – 490 грн. 41 коп.
4. Канцелярські витрати – 130 грн. 00 коп.
Здійснивши перевірку стану ведення фінансової документації, надходжень і
видатків бюджету Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України, ревізійна комісія відзначає: як юридична особа КМО
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НСКУ з кінця 2011 року має розрахунковий рахунок у Подільському
територіально відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) філії
Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк». З
кінця 2011 року кошти кладуться на рахунок. Станом на 01.01. 2013 року
підтверджено залишок коштів на поточному рахунку організації в сумі 4 тис.
879 грн. 19 коп.
Бухгалтерська документація Київської міської організації НСКУ ведеться на
належному рівні. Всі витрати підтверджені документально. Звітна фінансова
документація вчасно подавалася до податкової адміністрації (організація має
статус неприбуткової) та апарату НСКУ. Фінансові звіти достовірно і повно
відображають фінансовий стан Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України, а також результат її діяльності та рух грошових
коштів за 2009 – 2012 роки згідно з нормативними вимогами щодо організації
бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Фінансову діяльність за 2009 –
2012 роки пропонується оцінити як «добре».
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ВИСТУПИ ДЕЛЕГАТІВ І ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
Людмила Соловей, викладач кафедри іноземних мов Інституту туризму
Федерації профспілок України, голова первинного осередку КМО НСКУ:
Насамперед, дозвольте мені від імені колективу Інституту туризму ФПУ
привітати делегатів і гостей III звітно-виборчої конференції Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України, побажати плідної праці і
успіхів.
Первинний осередок КМО НСКУ Інституту туризму ФПУ було створено
у 2010 р. Невеликий термін існування, проте, варто зауважити, що проблеми з
відродження української історії, духовної та культурної спадщини українського
народу завжди знаходилися у центрі уваги колективу Інституту туризму ФПУ.
Задовго до створення первинного осередку в Інституті організовувалися і
проводилися наукового-практичні конференції з проблем краєзнавства,
видавалися збірники наукових статей з туристично-краєзнавчої проблематики,
проводилася активна просвітницька робота.
І сьогодні діяльність первинного осередку КМО НСКУ неможливо
виокремити від краєзнавчого життя колективу Інституту туризму ФПУ. Це і
розробка нових туристичних маршрутів, і здійснення туристично-краєзнавчих
подорожей, і активна наукова-дослідницька та просвітницька робота з
популяризації національної історичної та культурної спадщини.
В Інституті туризму ФПУ напрацьовано значний досвід у розробці
екскурсійних маршрутів та туристично-краєзнавчих подорожей. З метою
підвищення кваліфікації викладачів керівництво Інституту туризму ФПУ
регулярно організовує цільові навчально-методичні семінари. Так, за звітний
період для професорсько-викладацького колективу Інституту туризму ФПУ
було проведено: виїзне практичне заняття з туристичного краєзнавства
(м. Радомишль Житомирської області, грудень 2011 р.), семінар з методики
проведення краєзнавчих екскурсій туристичною Київщиною до сіл Мар’янівка,
Мазепинці, Пархомівка, Буки (червень, 2012 р.), навчально-методичні семінари
«Музеї Київщини» з відвідуванням місцевих музеїв м. Володарськ-Волинського
(вересень 2012 р.) і м. Яготина (грудень 2012 р.).
Спільними заходами, науково-методичними семінарами, екскурсіями
зміцнювалися напрацьовані зв’язки Інституту туризму ФПУ з Інститутом
історії України Національної академії наук України, Інститутом педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України, міжвузівські зв’язки з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка.
Так, у квітні 2012 р. відбувся цільовий навчально-науково-методичний
семінар «Дослідження та популяризація історико-культурної спадщини
засобами туризму та екскурсій». Співорганізаторами заходу стали Національна
спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України та Інститут
туризму ФПУ. У семінарі взяло участь понад 40 провідних вітчизняних
науковців-істориків, краєзнавців, працівників сфери туризму та туристичної
освіти. Семінар відбувся у формі виїзного практичного заняття на туристичноекскурсійному маршруті Київ-Радомишль.
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Весь навчальний процес підготовки фахівців туризму в нашому інституті
пронизаний краєзнавчим духом: аудиторні заняття, позааудиторна робота,
навчально-виробнича практика студентів і навіть дозвілля. Майже всі студенти
охоплені роботою в спортивно-туристичних та туристично-краєзнавчих
секціях: спелео-, велосекція, секція пішого, водного туризму, школа з
підготовки інструкторів туризму.
Результатом діяльності згаданих секцій є ознайомлення студентів з
історико-культурною спадщиною України, туристичними природними
ресурсами: водоспадними, грязьовими вулканами, озерами, скелями. Навіть під
час проведення навчально-тренувальних та категорійних походів студенти
здобувають краєзнавчі знання.
Загалом за звітний період сумісними зусиллями професорськовикладацького колективу та студентів Інституту було проведено 36
туристично-краєзнавчих заходів.
Сьогодні в Інституті туризму ФПУ значна увага приділяється розвитку
освітянського краєзнавства. Триває плідна співпраця з Університетом
третього віку, в якому на факультеті краєзнавства викладачі кафедри
туристичних дисциплін на волонтерських засадах регулярно проводять заняття
з туристичного краєзнавства та екскурсознавства.
У 2012 р. було розпочато новий проект «Туристичну освіту у школу».
Упродовж навчального року у загальноосвітньому навчальному закладі №16 з
учнями 10 класу, який є класом туристичного профілю, викладачі кафедри
іноземних мов проводили теоретичні заняття з туристичного краєзнавства
англійською мовою, застосовували інтерактивні методи навчання, новітні
форми організації навчання: проекти, презентації, відеоуроки. У квітні 2012 р.
було організовано і проведено практичне виїзне заняття студентів 2 курсу
Інституту та учнів 10 класу до с. Германівка Обухівського району.
Навіть у своїй міжнародній діяльності Інститут пропагує краєзнавчі ідеї.
Так, нещодавно делегація Інституту відвідала вищі навчальні заклади
Фінляндії, що готують туристичні кадри. Під час перебування члени делегації
здійснили презентацію туристичних атракцій України, ознайомили молодь
Фінляндії з мережею вітчизняних туристично-екскурсійних маршрутів України,
з сучасним станом і перспективами розвитку туризму в Україні.
Треба зазначити, що інформація про події в краєзнавчому житті Інституту
туризму ФПУ регулярно відображається на нашому сайті.
Членами первинного осередку проводиться певна робота з підтримки
сайту НСКУ, надається допомога у підготовці до друку номерів журналу
«Краєзнавство». Не тільки члени первинного осередку, а й інші викладачі
інституту друкуються в журналі «Краєзнавство».
Насамкінець, дозвольте запевнити, що наш первинний осередок є і надалі
буде одним з найактивніших осередків Київської міської організації НСКУ. Ви
завжди знайдете тут розуміння та повну підтримку усім починанням КМО. Ми
завжди будемо вашими помічниками, ви завжди можете на нас покластися.
Роботу правління Київської міської організації НСКУ за звітний період
оцінюємо позитивно.
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Володимир Семенюк – завідувач краєзнавчого відділу Міжнародного
центру дитячо-юнацького туризму м. Києва, голова первинного осередку КМО
НСКУ:
Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму у 2013 році відзначає
своє 55-річчя. За роки свого існування Центр реалізував різноманітні програми
з виховання та розвитку творчих здібностей, моральних якостей, патріотизму
підростаючого покоління. МЦДЮТ – профільний позашкільний навчальний
заклад, основним напрямком діяльності якого є туристсько-краєзнавчий, що
передбачає залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії
рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і
явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками зі
спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля.
Кожен етап суспільного життя залишає свій слід в історії. У наш час
«виховання історією» набуває особливої актуальності, коли йдуть активні
пошуки найефективніших засобів формування самосвідомості учнівської
молоді. Знайомство з найважливішими сторінками минулого сприяє всебічному
розвитку людини і відбувається це знайомство різними шляхами, в тому числі й
засобами краєзнавства.
У 2007 році Центром була започаткована Акція учнівської молоді
«Пізнай свій край – пізнай себе», що має довгостроковий характер. Основне
завдання Акції – формування у дітей та молоді сучасного світогляду, творчих
здібностей, самореалізації особистості, розвиток духовної та особистої
досконалості.
У листопаді 2007 року в першому етапі Акції взяло участь близько 1000
школярів м. Києва. Подолавши запропонований маршрут, діти здобули багато
цікавої та корисної інформації. За підсумками Акції кожен учасник отримав
пам’ятний знак. На сьогоднішній день ми провели вже Х етапів Акції, в яких
беруть участь учні 1 – 11 класів. Найбільша кількість учасників – 3151 дитина.
Звичайно, своїми силами ми не в змозі проводити такий масовий захід, але нам
допомагають студенти історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Тематика наших Акцій різноманітна – це і
ознайомлення з архітектурними пам’ятками Києва, і проходження маршруту по
лінії оборони Києва, і увіковічення пам’яті розстріляних у Биківні та Бабиному
Яру. Учасники Акції не просто проходять запропонованим маршрутом, вони на
старті отримують картосхему маршруту та короткий опис краєзнавчих об’єктів.
Групи навчаються орієнтуватися на місцевості. Якщо Акція проходить через
лісопаркову зону, то ми намагаємося також влаштувати для учасників
туристсько-розважальні ігри: подолання перешкод, зав’язування вузлів,
визначення азимуту. Інколи ми розробляємо маршрут так, щоб Акція
закінчувалася відвідуванням якого-небудь музею. Так, наприклад, діти
відвідали Музей Партизанської слави, Музей історії Головної астрономічної
обсерваторії НАН України тощо. Наступну нашу Акцію ми плануємо
присвятити 70-річчю звільнення Києва від фашистських загарбників.
Запрошуємо усіх присутніх прийти на наш захід.
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Щодо оцінки діяльності керівництва Київської міської організації НСКУ,
то вважаю її задовільною.
Надія Грищенко – завідувач відділу краєзнавчої літератури та
бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва:
Шановні учасники конференції! Здобута Україною незалежність і
побудова суверенної держави обумовили реорганізацію бібліотечної діяльності,
в тому числі і краєзнавчої. Виникли об’єктивні умови для відродження кращих
традицій українського бібліотечного краєзнавства, значно підвищилась роль
бібліотек у відновленні історичної пам’яті народу, становленні його
національної свідомості, вихованні гідності і справжнього патріотизму.
Краєзнавча робота стала пріоритетним напрямом діяльності бібліотек.
Показово, що одним з перших нормативних документів у бібліотечній
справі незалежної України стало «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек
системи Міністерства культури і мистецтв України», де знайшла реальне
відображення сучасна концепція бібліотечного краєзнавства. Сприяв підтримці
та розвитку краєзнавства Указ Президента України «Про заходи щодо
підтримки краєзнавчого руху в Україні на період до 2010 р.» від 23.01.2001
№ 35/2001.
Краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності,
що відрізняє місцеві публічні бібліотеки від бібліотек іншого рівня та
спеціалізації, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки. Саме в
публічних бібліотеках були започатковані кращі традиції формування,
збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих
видань. Нині центральні міські і районні бібліотеки є центрами краєзнавчої
роботи, координують краєзнавчу діяльність бібліотек-філій та здійснюють її
методичне забезпечення.
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені
Лесі м. Києва є самостійним структурним підрозділом бібліотеки. Здійснює
організацію, збереження та використання інформаційних ресурсів про Київ.
Відділ забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування
користувачів з питань історії, культури, соціально-економічних та екологічних
проблем міста. Велика увага приділяється вихованню у молоді засобами та
формами бібліотечної роботи патріотизму, національної самосвідомості, поваги
до історії, традицій міста Києва.
У своїй діяльності відділ прагне до об’єднання населення навколо
громадського краєзнавства та підвищення його престижу. З цією метою
розвивається співпраця з державними та громадськими установами та
організаціями, ведеться робота зі створення бази даних про краєзнавців,
видатних людей міста, проводяться краєзнавчі заходи для учнівської та
студентської молоді.
Відділ координує свою роботу з різними установами, навчальними
закладами, музеями та громадськими організаціями. Особлива увага
приділяється співробітництву з Київською міською організацією Національної
спілки краєзнавців України, що об’єднує зусилля численної громади
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краєзнавців, екскурсоводів та бібліотекарів, працівників музеїв, зацікавлених у
розвиткові місцевого краєзнавства.
На розвиток тих чи інших напрямів краєзнавства впливають важливі
суспільно-політичні та культурні події, що відбуваються у столиці. Приміром,
минулий 2012 рік ввійшов в історію міста як рік відзначення 1530-річчя з часу
його заснування, рік проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
Окрім збору, систематизації та бібліографування інформаційних
матеріалів цієї тематики, проведена велика робота з їх поширення серед кола
реальних та потенційних користувачів бібліотеки.
У 2012 році створений інформаційний стенд бліц-інформації «Наш Київ»,
де розміщується інформація, пов’язана із важливими подіями суспільногополітичного та економічного життя столиці.
Працівниками відділу започатковано серію бібліографічних посібників
«Києвознавці». Всього видано 7 бібліографічних покажчиків, присвячених
Рибакову О.М., Кудрявцеву Л.О., Вакулишину C.М. У 2012 році видано
покажчик, присвячений діяльності Баканова
Віталія Андрійовича.
Запачатковано випуск інформаційних списків «Нова література про Київ»
(вийшло 4 випуски).
Із впровадженням нових інформаційних технологій, організовано доступ
до краєзнавчих ресурсів віддаленим користувачам. Завдяки організації та
наповненню відповідною інформацією розділу сайту бібліотеки «Київська
панорама» (Режим доступу: http://lukl.kiev.ua/index.php?option=comcontent&
view =article&id=55:2012-01-30-11-03-43&catid=8:2012-01-29-14-01-16& Itemid=
6), віртуальні користувачі мають вільний доступ до неї незалежно від місця та
часу доби.
У розділі подається інформація про актуальні публікації періодичних
видань, що стосуються діяльності київської влади, реалізації цільових
соціальних міських програм, «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»,
Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року,
Міських соціальних цільових програм, інше. У 2011–2012 рр. велика увага
приділялася висвітленню матеріалів про підготовку та проведення футбольного
чемпіонату «Євро-2012».
Крім цього, висвітлюються культурно-мистецькі та спортивні події
столиці. За інформаційної підтримки Головного управління статистики
м. Києва (загальний відділ) розділ сайту містить також статистичні матеріали
«Київ мовою цифр».
Тематичне розкриття книжкового фонду відділу здійснюється через
створення та презентацію на сайті віртуальних виставок. Зокрема, «Київ вічний
і величний» – виставка, що присвячена 1530-річчю заснування міста, «Київ в
об’єктиві», «Національні святині», «Видатні кияни», «Туристичні маршрути
Києва» та інші.
У минулому році розпочалася робота зі створення повнотекстової
електронної бібліотеки. Оцифровано та виставлено на сайт 14 раритетних книг
про Київ, видання 1800–1916 рр.
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Відділом створено та постійно підтримуються в активному стані блоги:
«Як тебе не любити, Києве мій», «Кияни від А до Я» (Режим доступу:
http://lukl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=24).
За 2012 рік працівниками відділу опубліковано в блогах понад 250
дописів, що стосуються майже 50 ключових тем історії та сьогодення столиці.
До 1530-річчя заснування міста Києва у блозі створено розділ «Київська
мозаїка». Публікації блогів, окрім української аудиторії, привертають увагу
віртуальних читачів з багатьох країн: США, Росії, Великобританії, Німеччини,
Канади, Молдови, Польщі, Нідерландів та ін. Загальна кількість переглядів
блогів з часу їх створення становить 120338.
Також у блозі щоквартально розміщується інформаційний бюлетень
«Київ».
Велике значення приділяється організації заходів з поширення
краєзнавчих знань серед молоді. Проводиться робота з популяризації історикокраєзнавчої літератури та творчості київських письменників.
Співпраця відділу бібліотеки з Київською міською організацією
Національної спілки краєзнавців України, науковими працівниками київських
музеїв, Лігою екскурсоводів м. Києва, педагогічним колективом ліцею № 38 ім.
В. Молчанова сприяє ефективності та якості заходів, що спрямовані на
патріотичне виховання молодого покоління.
До прикладу, під час Шевченківських днів у березні 2012 року
працівники відділу спільно зі співробітником літературно-меморіального
будинку-музею Т.Г. Шевченка провели тематичний вечір, присвячений темі
«Київ в житті та творчості Тараса Григоровича Шевченка». Учні школи-ліцею
№ 38 ім. В.М. Молчанова здійснили віртуальну подорож по залах музею,
ознайомилися з новими експонатами та літературою з теми заходу.
Відділ практикує проведення для учнівської молоді історичних уроківподорожей по залах київських музеїв. До проведення уроків краєзнавства
запрошуються відомі краєзнавці. Приміром, на урок краєзнавства «Вулиці
нашого району» була запрошена відомий києвознавець, історик, топоніміст,
знавець київських вулиць Пономаренко Лідія Антонівна, яка відкрила для
аудиторії захоплюючий світ давніх київських топонімів. Її розповідь про
адресні книги, що в ХІХ столітті друкувалися в Києві, була доповнена
презентацією унікального документу «Календарь. Адресная и Справочная
Книга г. Киева за 1914 год» із фонду цінних та рідкісних видань відділу, що
вміщує інформацію про мешканців будинків за певною адресою. Під час
віртуальної екскурсії вулицею Ю. Коцюбинського, на якій розміщується відділ
краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі
Українки, учні назвали її найпримітніші й найвизначніші місця та будівлі:
Павлівський сквер, Інститут урології та нефрології, лікарню водників,
посольство США, видавництво, будинок літераторів. Ковальчук Зінаїда Іллівна
– екскурсовод, студентка Університету третього віку та багаторічний
користувач відділу розповіла про вулицю Артема, про визначні пам’ятки історії
та архітектури міста.
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Велике значення для формування у молоді патріотичних почуттів та
національної самосвідомості має організація зустрічей із представниками
старшого покоління, свідками історичних подій України. До таких заходів
належить, наприклад, вечір спогадів «Родинна пам’ять про війну», присвячений
Дню Перемоги нашого народу у Другій світовій війні, на який були запрошені
кияни, свідки війни та відомий краєзнавець, знавець історії міста Києва,
старший науковий співробітник Музею історії Києва Малаков Дмитро
Васильович. Для учнівської молоді було презентовано книжкову виставку
«День Перемоги – свято, що гуртує покоління». Д. Малаков зосередив увагу
присутніх на своїх дитячих спогадах про війну: життя дітей війни в дитячих
будинках, що на той час були в Києві, родинних воєнних історіях, розповів про
примусове вивезення киян на роботу до Німеччини. Киянин Шаповалов
Валерій Іванович розповів про Київ 1943 року, поділився своїми дитячими
спогадами про цю чорну сторінку в історії міста. Завідувач відділу Надія
Грищенко продемонструвала присутнім копії архівних документів,
представлених на виставці та документ зі свого сімейного архіву, в якому
розповідалось про загибель одного з членів її родини.
За програмою краєзнавчих зустрічей, присвячених 1530-річчю з часу
заснування міста Києва, учнівська молодь мала нагоду почути багато цікавих
історичних фактів з вуст Віталія Баканова – історика-києвознавця, автора
багатьох статей і книг про Київ та Наталії Крутеко – київського
мистецтвознавця, авторки книг та статей про Анну Ярославну.
2012 рік Указом Президента України був проголошений Роком культури
та відродження музеїв. Публічні бібліотеки Києва мають досвід ефективної
партнерської взаємодії з музейними установами. Основа нашої співпраці –
усвідомлення того, що якісне виконання своїх обов’язків перед суспільством
залежить не від кількості матеріалу, що ми маємо, а від форм і методів
використання наших ресурсів для задоволення культурних та інформаційних
потреб кожного нашого відвідувача.
Тож метою організації краєзнавчих читань на тему: «Взаємодія бібліотек
з музеями, краєзнавчими осередками у напрямку популяризації історії м.
Києва», в яких взяли участь працівники музеїв та бібліотек, був, передусім,
обмін досвідом та визначення шляхів подальшої взаємодії. Завідувач музею
Святошинського району, києвознавець, методист Центру позашкільної роботи
«Північне сяйво» Вакулишин Сергій Миколайович розповів про роботу музею
та ознайомив учасників і гостей читань зі своєю книгою «Репортаж з Києва
1913 року», примірники якої отримали у подарунок усі учасники заходу.
Підняття актуальних питань, їх обговорення з колегами в конструктивному
руслі посприяло підвищенню кваліфікації і підтвердило необхідність
проведення таких заходів і надалі.
Краєзнавча діяльність відділу розвивається і у напрямі наставництва.
Цього року разом з колегами з Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України у відділі започатковано проведення історикокраєзнавчої практики студентів історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Під час проходження
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практики студенти брали участь в проведенні краєзнавчих заходів відділу
(вечір-портрет «Георгій Малаков – відомий український художник-графік» –
зустріч з його рідним братом, києвознавцем Дмитром Малаковим), і інших
бібліотек міста (зустріч з Михайлом Кальницьким в Державній науковій
архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного).
Відповідно до програми практики студенти ознайомилися з історією
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, основними напрямами діяльності і
завданнями бібліотеки в цілому, з роботою відділів обслуговування, з
основними вимогами до екскурсійної роботи.
Крім цього, студенти успішно:
– опанували основні вимоги стандарту з бібліографічного опису
документів та аналітичного розпису журнальних, газетних статей, написання
бібліографічних нарисів;
– ознайомилися зі структурою сайту бібліотеки, каталогів та картотек
(традиційних та електронних), блогів відділу та методикою пошуку в них
потрібної інформації;
– підготували бібліографічні нариси, присвячені відомим краєзнавцям:
Малакову Д., Киркевичу В., Макарову А., Гиричу І., Скібицькій Т. та успішно
захистили їх на києвознавчих читаннях, організованих відділом.
Інтерес до історії Києва існує, і працівники відділу краєзнавчої літератури
та бібліографії роблять усе, щоб цей інтерес не зменшився. Одним із основних
завдань, що стоїть перед працівниками бібліотеки – донести до сучасників та
зберегти для нащадків історичну пам’ять про усе, що є гордістю Києва.
Олена Жидецька – завідувач науково-методичного відділу Державної
наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного:
Державна
наукова
архітектурно-будівельна
бібліотека
імені
В.Г. Заболотного – наукова академічна галузева книгозбірня. Проте сьогодні
можна говорити, що вона є носієм ідей культурної інтеграції з різноплановими
функціями. Крім традиційних функцій, таких, як інформаційна й освітня,
бібліотека виконує функції соціального центру, проводить велику науковопросвітницьку роботу.
Деякі проекти, що започатковані в бібліотеці, зорієнтовані на краєзнавчі
дослідження. Необхідно відмітити соціально-бібліотечний проект «Історія
малих міст України», який отримав значний суспільний резонанс не лише в
Україні, але й у країнах СНД. За результатами конкурсу «Розвиток
міжкультурних і професійних зв’язків бібліотек країн СНД» на кращий проект,
що проводився Бібліотечною асамблеєю Євразії, проект «Історія малих міст
України» визнано переможцем в Україні (2010 р.).
Проект започатковано 2008 р. під егідою Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України. Організатори ставили собі за мету
привернути увагу громадськості до вивчення історії малих міст, їх культури,
архітектурних пам’яток, розвитку регіонального краєзнавства, туризму,
збереження культурного надбання малих міст і держави в цілому. І це їм
вдається, адже до кожного нового заходу долучається все більше учасників.
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Відомо, що малі міста посідають особливе місце в історичному розвитку
України. Це найчисленніша за кількісним складом група міст, що мають
значний природний та історико-культурний потенціал, багатовікову історію.
Малі міста України багаті на унікальні історичні та архітектурні пам’ятки.
Тому інтерес громадськості та науковців до дослідження і вивчення історії
малих міст постійно зростає.
Необхідно зазначити, що наразі в українському суспільстві спостерігається
позитивний фактор щодо популяризації інформування про міста і села України
за допомогою створення різноманітних радіо- і телепрограм, організації
всіляких конкурсів, видання книг про населені пункти України, вивчення
історії рідного краю у навчальних закладах тощо. Все це спрямовано на
дослідження історії рідного краю і розвиток туристичної галузі. Соціальнобібліотечний проект «Історія малих міст України» відіграв позитивну роль у
процесі дослідження краєзнавчої складової розвитку малих міст, містечок, сіл і
селищ.
За час реалізації проекту проведено 22 засідання і досліджено 22
територіальні одиниці – 21 область України і Автономну Республіку Крим.
Цього року заплановано провести ще 3 засідання, на яких будуть
досліджуватися малі міста Волинської, Луганської та Київської областей. До
підготовки заходів залучаються як столичні фахівці архітектурно-будівельної
сфери та суміжних галузей знань, так і місцеві спеціалісти й краєзнавці. На
таких заходах, окрім опрацювання матеріалів про історію малих міст з початку
їх заснування й до нинішнього часу, нерідко виявляються сучасні проблеми в
культурному та економічному житті міст. Виявлені таким чином проблеми
можна чітко сформулювати й окреслили практичні шляхи їх вирішення.
Паралельно працівниками бібліотеки проводиться копітка пошукова
робота з дослідження наявної в бібліотеці джерельної бази з історії малих міст
України. Завершиться проект виданням серії бібліографічних покажчиків про
малі міста України (25 книжок), матеріали яких будуть базуватися на фонді
ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.
Наразі хочеться сказати про ефективність проведення заходів у рамках
соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України». Практично
всіма керівниками представлених на засіданнях малих міст спільно з
громадськістю було розроблено концептуальні розробки реконструкції або
трансформації об’єктів культурної спадщини, що передбачають комплексні
заходи щодо соціально-культурного, архітектурного, економічного й
природного розвитку міст, залучено учнівську та студентську молодь до
вивчення й дослідження місцевих пам’яток культури й архітектури. Між
адміністраціями деяких малих міст та відомими археологами укладено угоди
про проведення серйозних наукових досліджень у цій сфері, налагоджено тісну
співпрацю з навчальними закладами Києва, проведено конференції, зокрема й
міжнародні, круглі столи та інші заходи з вивчення культурної, історичної,
архітектурної та природної спадщини малих міст та їх околиць.
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Заходи, що проводяться працівниками ДНАББ ім. В.Г. Заболотного у
рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», можуть
бути досвідом для інших малих міст, сіл і селищ усіх регіонів України.
Іншим напрямом краєзнавчої діяльності в бібліотеці є наукові роботи,
спрямовані на дослідження архітектурно-будівельного та суспільногеографічного аспектів малих міст України на базі опрацювання масиву
документів галузевого характеру, що зберігаються в бібліотечному фонді
ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.
Протягом 2010–2012 років виконано 5 науково-дослідних робіт, у
результаті чого досліджено документальні джерела про 24 області України та
малі міста Автономної Республіки Крим. Досліджено масив документів: атласи,
карти, путівники, енциклопедичні й довідкові видання, альбоми, монографії,
збірники наукових праць, бібліографічні матеріали та інші видання ХІХ–
ХХІ ст., що характеризували географічне розташування міст, природнокліматичні особливості, адміністративне підпорядкування, особливості
демографічного розвитку, питання урбанізації, важкої і легкої промисловості,
стан збереження архітектурної спадщини, соціальну інфраструктуру,
туристичний потенціал малих міст України.
Результати досліджень вказують на те, що історія різних малих міст має
нерівномірне висвітлення в документальних джерелах. Це може бути пов’язане
із часом заснування міста, його рівнем розвитку, статусом, історичним
значенням. Є значні розходження в описах гербів, датах зведення архітектурних
об’єктів. Ці питання потребують додаткового вивчення та допомоги
краєзнавців у пошуку архівних документів.
Пошукова робота ускладнювалася й тим, що в різні історичні періоди
відбувалися зміни в адміністративно-територіальному устрої України. Це
призводило до перепідпорядкування населених пунктів, у тому числі й малих
міст. На складність пошуку також впливала зміна назв і статусу населених
пунктів України в різні історичні періоди.
При опрацюванні документальних джерел особлива увага приділялася
ілюстративному матеріалу, що унаочнював інформацію про пам’ятки
архітектури, будівельного зодчества, садово-паркового мистецтва, археології,
культури кожного малого міста. Особлива увага приділена рідкісним
ілюстраціям (малюнкам, листівкам, світлинам, кресленикам, графічним
матеріалам тощо), зображенням гербів, що характеризують різні періоди
існування малих міст. Значна кількість ілюстрацій використана з негатеки
(картотеки негативів) та фонду графічних матеріалів НДІТІАМ, що
зберігаються у фонді ДНАББ ім. В.Г. Заболотного і характеризують малі міста
України ХІХ – першої половини ХХ ст.
У рамках виконання науково-дослідних розробок на основі досліджених
матеріалів складено короткі історичні довідки про кожне мале місто. Під час
написання історичних довідок акцентувалася увага на природно-кліматичних
особливостях досліджуваних міст, уточнювалися дати заснування окремих міст
або першої згадки про них, фіксувалася площа, досліджувалися питання
демографічного стану міст, адміністративно-територіального підпорядкування.
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Була розроблена структура письмових довідок, що включила такі підрозділи:
загальна характеристика; географічне розташування; природно-кліматичні
особливості; походження назви; опис герба; віхи історії; видатні особистості;
основні пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва,
культури; перелік видань, з яких використано інформацію.
У результаті опрацювання матеріалів на базі бібліотечного інтегрованого
програмного забезпечення «IRBIS-64» створено електронний галузевий ресурс
бібліографічних даних з питань будівництва, архітектури, соціальної географії
досліджуваних малих міст, де відображено інформацію про документальні
джерела у форматі анотованих бібліографічних записів. У базах даних
міститься інформація про авторів видань, назви, роки видання, відповідна
анотація до кожного запису. В базах даних також описано частини документів
(статті, розділи тощо). Електронний ресурс дає можливість пошуку за
ключовими словами, предметними, хронологічними та географічними
рубриками. Електронні бази даних відкриті для доступу широкому загалу
користувачів як у режимі on-line, так і off-line.
Наукова цінність проведених робіт полягає в систематизації матеріалу, що
поєднує в собі опубліковані й неопубліковані фактографічні та ілюстративні
дані про кожне з малих міст України, що є базовим підґрунтям для подальших
наукових студій.
На підставі проведених досліджень зроблено висновки про новизну та
наукову цінність виконуваних робіт, а також про необхідність підготовки серії
бібліографічних видань з історії малих міст України, згрупованих за
адміністративно-територіальними одиницями, що сприятиме активізації
науковців, громадськості, місцевого населення у вивченні історії архітектури,
будівництва і культури малих міст, архітектурних пам’яток, розвитку
регіонального краєзнавства, туризму, збереження історико-архітектурної
спадщини малих міст України, створення теоретико-практичних передумов для
розробки фундаментальних і прикладних програм розвитку на місцевому та
державному рівнях для кожного з малих міст за участі владних структур і
громадськості цих міст.
Також з метою активізації розвитку та популяризації інформації про
населені пункти України, в т.ч. малі міста, назріла практична необхідність
перевидання «Історії міст і сіл Української РСР», де буде вміщено
незаангажовану інформацію про історію та сучасний стан населених пунктів
України, приділено значну увагу їх архітектурній та історико-культурній
спадщині. Матеріали, напрацьовані в процесі реалізації соціальнобібліотечного проекту «Історія малих міст України», можуть бути базовою
основою для створення сучасного видання про міста і населені пункти України.
Важливого значення для збереження архітектурної та історикокультурної спадщини наразі набуває проведення інвентаризації, систематизації
та каталогізації наявних архітектурних, природних, технічних та інших
пам’яток в усіх регіонах України.
У планах роботи бібліотеки передбачається ще один краєзнавчий проект –
«Шляхами промислової спадщини Тернопілля». З пропозицією долучитися до
60

реалізації цього проекту до ДНАББ ім. В.Г. Заболотного від імені громадського
об’єднання «Триба» звернулася державна бюджетна установа «Тернопільський
регіональний центр з інвестицій та розвитку». Метою цієї ініціативи є
розроблення серії друкованих матеріалів для збереження та дослідження
об’єктів промислової спадщини Тернопілля та популяризації промислової
культури серед мешканців та гостей регіону на підставі вивчення бібліотечного
фонду ДНАББ ім. В.Г. Заболотного. Запрошуємо до співпраці й представників
інших регіонів України.
Результатами і масштабністю краєзнавчих пошуків зацікавилися постійні
користувачі бібліотеки – керівники та члени Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України, які регулярно відвідують наукові
заходи в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені
В.Г. Заболотного. З урахуванням того, що в бібліотеці накопичено значний
досвід з досліджень регіонального краєзнавства, Київська міська організація
НСКУ виступила з пропозицією проходження практики студентами-істориками
вищих навчальних закладів Києва на базі бібліотеки. Цього року за сприяння
Київської міської організації Спілки між Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка та Державною науковою архітектурнобудівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного було укладено договір на
проведення історико-краєзнавчої практики для студентів університету на базі
бібліотеки.
Згідно з навчальним планом для дев’яти студентів IV курсу ОКР
«бакалавр» історичного факультету напряму підготовки «історія» розроблено
програму проходження практики у період з 12 до 28 лютого 2013 р. Під час її
проходження студенти-практиканти ознайомилися з базою практики в цілому,
відділом рідкісної книги та краєзнавства, інноваційно-методичною та
краєзнавчою роботою в бібліотеці, веденням бібліографічно-інформаційної
діяльності, роботою з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки з метою
пошуку
матеріалів
історико-краєзнавчої
тематики,
інформаційними
технологіями пошуку літератури в бібліотеці тощо.
З метою поглиблення знань студентів у галузі історичних і краєзнавчих
дисциплін було запропоновано проведення групових краєзнавчих досліджень з
історії малих міст України (відповідно до списку малих міст), вивчення життя й
діяльності відомих київських архітекторів І.Г. Григоровича-Барського та
В.Г. Заболотного. У процесі виконання завдання студентами-практикантами
опрацьовувалися галузеві періодичні видання, проводився аналіз алфавітного,
систематичного та електронного каталогів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.
Також практиканти брали участь у наукових заходах, що проводилися
бібліотекою, зокрема творчих зустрічах з відомими дослідниками київської
старовини М.Б. Кальницьким і Д.В. Малаковим та презентаціях їхніх нових
книжок.
Історико-краєзнавча практика вперше проводилася на базі ДНАББ ім.
В.Г. Заболотного. Проте ми готові й надалі ділитися своїми напрацюваннями в
галузі краєзнавства зі старанними та сумлінними студентами.
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Сергій Вакулишин – методист Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва, голова районного осередку КМО НСКУ:
Головним завданням Спілки на ближчий термін вважаю – потребу
принципово заявити про себе! Поки що на листовні звернення нашого осередку
ми отримували формальні відписки від різних міських структур. Зокрема, й від
ГУ зв’язків з громадськістю КМДА; вони відхиляли наші пропозиції,
запевняючи, що в їхніх лавах є «фахівці-краєзнавці».
Хіба це не витончене бюрократичне знущання? Адже всі листовні
пропозиції щодо найменування вулиць, збереження унікальних пам’яток Києва
було чітко сформульовано, належно аргументовано, а деякі навіть
продубльовано на офіційних бланках КМО НСКУ. Всі вони увінчалися
провалом!
Про що конкретно йдеться? Про відновлення історичних назв місцевих
вулиць, а саме: Брест-Литовського проспекту, Романівського шляху (нині – вул.
Осіння), Старо-Житомирської дороги (нині – Жмеринська вул.).
Про перейменування таких місцевих вулиць: Живописної – на Миколи
Харіто (святошинського композитора поч. ХХ ст., автора популярного романсу
«Хризантеми»), «обрубка» Львівської вул., біля ставу – на Лаврентія
Похилевича (класика історичного краєзнавства ХІХ ст.), Депутатської – на
Олександра Маноцкова (легендарного конструктора першого в світі
махольота; жив і трагічно загинув у Святошині, тут його і поховано), Комісара
Рикова – на Олеся Бердника (письменника-фантаста, правозахисника, який,
мешкаючи 1974 р. на Микільській Борщагівці, склав проект Духовних
Об’єднаних націй).
Також ми запропонували перейменувати шулявську Старокиївську (?!)
вулицю на честь Володимира Щербини (багаторічного керівника Комісії
історії Києва ВУАН, першого дослідника історії Шулявки), а лук’янівську вул.
Пугачова – на Януша Корчака (польського лікаря, педагога – вихователя сиріт
і геніального письменника світової слави; одну з книжок він створював у Києві
під час Першої світової війни, працюючи у шпиталі). Влітку 2012 р.
виповнилося 70 років з часу загибелі Я. Корчака в нацистському концтаборі. Це
перейменування було би вельми символічним, оскільки на вказаній вулиці 1945
року перебували діти, врятовані з кількох таборів смерті. КМДА не
скористалася нашою пропозицією. Окреме наше звернення, подане до КМДА
заздалегідь, стосувалося перейменування вул. Щербакова – на проспект Ігоря
Сікорського, який влітку 1911 р. здіймався в небо з льотних майданчиків, що
лежали саме в районі цієї магістралі. Восени 2012 р. виповнилося 40 років з дня
смерті авіаконструктора світової слави. Що зробила КМДА? Вчинила відвертий
глум над пам’яттю славетного киянина і найменувала Танкову вулицю –
маловідомий невпорядкований узвіз «вулицею Сікорського»… Шановні
учасники конференції! Пропоную найближчим часом здійснити гласну акцію:
«Ми останні бачили меморіальну садибу Сікорських» (на Ярославовім Валу,
що перебуває в надкритичному стані).
На зборах осередку ми розглянули і затвердили перелік екскурсійних,
туристичних об’єктів для учнівської молоді – в рамках Всеукраїнської
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експедиції «Моя Батьківщина – Україна» (разом 53 об’єкти у Святошинському
районі). Цей перелік спрямуємо до управління освіти. Вважаємо цю нашу
ініціативу гідною наслідування.
Схвалюємо ідею створення НДІ краєзнавства і пропонуємо заснувати в
ньому структурний підрозділ – з робочою назвою: відділ українського
києвознавства. В полі дослідницького зору такого відділу могли би бути
проблеми топонімії, колишні «білі плями», а головне – розробка
концептуального бачення міської історії ХХ ст. За основу пропоную взяти
матеріали «круглих столів», проведених на нашій базі. Якісний продукт відділу
мав би становити противагу наявному internet-ресурсу.
Насамкінець – ще кілька конкретних пропозицій: проведення фестивалю
краєзнавчого кіно; налагодження зв’язків з Товариством охорони пам’яток;
зав’язування горизонтальних контактів зі столичними організаціями інших
творчих спілок.
Роботу керівництва Київської міської організації НСКУ вважаю
задовільною.
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ПОСТАНОВА
III (ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
м. Київ

27 лютого 2013 року

Заслухавши звіт правління Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України за 2010–2013 роки, конференція відзначає значну
роботу, проведену правлінням з виконання постанови Установчої конференції
КМО НСКУ, особливо організаційного напряму у зв’язку з реформуванням
НСКУ у професійну творчу спілку: державна реєстрація організації, робота по
залученню нових членів в ряди Спілки, організаційне зміцнення КМО НСКУ –
перереєстрація членів Спілки відповідно до нових реалій, налагодження та
підтримання на належному рівні внутрішнього діловодства, оформлення
персональної документації та обліку членів Спілки тощо.
Важливим і перспективним є те, що Київська міська організація НСКУ
розширює співробітництво з іншими організаціями та установами краєзнавчого
та освітньо-культурного напряму: навчальними закладами та центрами
позашкільної роботи, бібліотеками і музеями столиці.
Проводиться робота в галузі наукового краєзнавства: участь у наукових
конференціях, “круглих столах”, семінарах, наукових експедиціях. З
ініціативи Київської міської організації НСКУ в стінах Центру позашкільної
роботи Святошинського району м. Києва проведено три «круглі столи» з
проблем києвознавства.
Значна увага приділяється освітянському краєзнавству, зокрема
організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на
базі тих установ, з якими співпрацює КМО НСКУ.
Членами КМО НСКУ здійснювалася значна культурно-просвітницька
діяльність, проводилися різноманітні культурно-масові заходи. Плідно
працювали в цій галузі Сергій Вакулишин, Борис Войцехівський, Віктор
Киркевич, Василь Устименко та інші.
Разом з тим, в діяльності організації є певні недоліки й недопрацювання,
зокрема, в галузі організаційної роботи: повільно відбувається процес
створення нових осередків, особливо за територіальним принципом, комісій та
секцій за напрямами краєзнавчої діяльності.
III (звітно-виборча) конференція постановляє:
1. Діяльність правління Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України за 2010–2013 роки визнати задовільною.
2. Затвердити звіт ревізійної комісії Київської міської організації НСКУ.
3. Затвердити «Положення про ревізійну комісію Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України» (додається).
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4. Обрати керівні органи Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України: правління у кількості 23 осіб та ревізійну комісію у
кількості 5 осіб (список додається).
5. Правлінню Київської міської організації НСКУ активізувати діяльність зі
зміцнення організаційної структури організації, створення нових осередків.
6. Правлінню КМО НСКУ активізувати роботу зі створення комісій за
напрямами краєзнавчої діяльності та налагодити їх діяльність.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ,
ОБРАНІ III (ЗВІТНО-ВИБОРЧОЮ) КОНФЕРЕНЦІЄЮ КМО НСКУ
ПРАВЛІННЯ:
БАБЕНКО Павло Валерійович – директор Київського територіального
департаменту Ліги політологів-міжнародників «ДИПКОРПУС».
БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних
мов Інституту туризму ФПУ, кандидат філологічних наук.
БОГДАН Олександр Миколайович – завідувач Музею історії КП
«Київпастранс», член комісії КМДА з найменувань та пам’ятних знаків.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – голова Святошинського
районного осередку КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член Президії правління НСКУ,
голова первинного осередку КМО НСКУ в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, доцент кафедри етнології та краєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович – доцент кафедри філософії і
соціальних наук Київського національного торговельно-економічного
університету, кандидат історичних наук.
ДМИТРУК Володимир Іванович – член Президії правління НСКУ,
відповідальний секретар НСКУ, голова первинного осередку КМО НСКУ в
Інституті історії України НАН України, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
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.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – краєзнавець, колекціонер,
літератор, Заслужений працівник культури України.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членкореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений
працівник освіти України.
КОЦУР Анатолій Петрович – завідувач кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – член Президії правління
НСКУ, заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
66

ПАТРИЛЯК Іван Казимирович – доцент кафедри новітньої історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
директор Музею історії КНУ імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.
ПИЛИПЕНКО Віктор Володимирович – доцент кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
РЕЄНТ Олександр Петрович – голова Національної спілки краєзнавців
України, заступник директора Інституту історії України НАН України, членкореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений
діяч науки і техніки України.
РУДЕНКО Леонід Григорович – директор Інституту географії НАН
України, академік НАН України, доктор географічних наук, професор.
СЕМЕНЮК Володимир Євгенійович – завідувач краєзнавчого відділу
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму м. Києва.
СОБОЛЄВ Володимир Віталійович – доцент Київського університету
туризму, економіки і права, кандидат історичних наук.
СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов
Інститут туризму ФПУ, голова первинного осередку КМО НСКУ в Інституті
туризму ФПУ.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна – голова Голосіївського районного
осередку КМО НСКУ, член комісії з найменувань та пам’ятних знаків КМДА,
доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – краєзнавець, лауреат Премії
імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.
ЯКОВЕНКО Володимир Петрович – літературний редактор наукового
журналу «Краєзнавство», кандидат історичних наук.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – молодший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України.
ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна – доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
РЯБИХ Світлана Миколаївна – методист Міжнародного центру
дитячо-юнацького туризму м. Києва.
ЧЕРЕВИЧНИЙ Геннадій Семенович – доцент кафедри новітньої історії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ,
ОБРАНІ ПЛЕНУМОМ ПРАВЛІННЯ КМО НСКУ
(27 ЛЮТОГО 2013 РОКУ)
ПРЕЗИДІЯ ПРАВЛІННЯ:
Голова правління:
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – член президії правління НСКУ,
голова первинного осередку КМО НСКУ в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, доцент кафедри етнології та краєзнавства
КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
Заступники голови правління:
БАБЕНКО Павло Валерійович – директор Київського територіального
департаменту Ліги політологів-міжнародників «ДИПКОРПУС».
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – голова Святошинського
районного осередку КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна – голова Голосіївського районного
осередку КМО НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, член комісії КМДА з
найменувань та пам’ятних знаків, кандидат історичних наук.
Відповідальний секретар:
СОБОЛЄВ Володимир Віталійович – доцент Київського університету
туризму, економіки і права, кандидат історичних наук.
Члени президії правління:
ДМИТРУК Володимир Іванович – член президії правління НСКУ,
відповідальний секретар НСКУ, голова первинного осередку КМО НСКУ в
Інституті історії України НАН України, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – краєзнавець, колекціонер,
літератор, Заслужений працівник культури України.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членкореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений
працівник освіти України.
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МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – член президії правління НСКУ,
заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
РЕЄНТ Олександр Петрович – голова Національної спілки краєзнавців
України, заступник директора Інституту історії України НАН України, членкореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений
діяч науки і техніки України.
УСТИМЕНКО Василь Євдокимович – краєзнавець, лауреат Премії
імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.
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Додаток № 1
до Постанови III (звітно-виборчої) конференції
Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
від 27 лютого 2013 року
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
1. Загальні положення.
1.1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України,
Статуту Національної спілки краєзнавців України (далі – НСКУ) та Положення
про Київську міську організацію Національної спілки краєзнавців України (далі
– КМО НСКУ) і визначає статус, склад, повноваження, процедуру обрання та
порядок роботи членів Ревізійної комісії КМО НСКУ.
1.2. Це Положення затверджується Конференцією КМО НСКУ і може
бути змінене або скасоване лише нею.
2. Склад і термін повноважень членів Ревізійної комісії.
2.1. Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль за фінансовогосподарською діяльністю КМО НСКУ.
2.2. Ревізійна комісія підзвітна Конференції і організовує виконання її
рішень.
2.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним
законодавством України, Статутом НСКУ, Положенням про КМО НСКУ, цим
Положенням і рішеннями, прийнятими Конференцією КМО НСКУ.
2.4. Ревізійна комісія обирається Конференцією з числа членів КМО
НСКУ в кількості 5 осіб терміном на три роки.
Висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії здійснюється в
порядку, передбаченому п. 3. цього Положення.
2.5. Виконуючими обов’язки голови, заступника і членів Ревізійної
комісії, які вибули та/або не мають можливості з тих чи інших підстав
виконувати свої обов’язки, обирає Правління КМО НСКУ.
Виконуючі обов’язки обираються на термін повноважень членів
Ревізійної комісії.
2.6. Члени Ревізійної комісії до Правління КМО НСКУ не входять, але
мають право брати участь у засіданнях виборних і робочих органів КМО НСКУ
з правом дорадчого голосу.
2.7. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну
повноважень Ревізійної комісії рішенням Правління.
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3. Порядок висунення та обрання членів Ревізійної комісії.
3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії
мають:
а) члени КМО НСКУ;
б) керівні органи КМО НСКУ;
в) Конференція КМО НСКУ.
3.2. Будь-який із членів КМО НСКУ має право висунути свою
кандидатуру для обрання в члени Ревізійної комісії.
3.3. Пропозиції щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в
члени Ревізійної комісії можуть подаватися органу, що скликає Конференцію.
3.4. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії можуть
висуватися безпосередньо на Конференції під час обговорення цього питання.
Якщо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної
комісії відбуваються безпосередньо на Конференції – пропозиції щодо обрання
подаються головуючому на Конференції.
3.5. Вибори членів Ревізійної комісії відбуваються відкритим або таємним
голосуванням за рішенням Конференції.
Голосування може проводитися щодо кожної кандидатури окремо, або
єдиним списком.
Рішення щодо кандидатур для обрання в члени Ревізійної комісії
приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих
делегатів Конференції.
Якщо необхідну кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це
передбачено п. 2.4. цього Положення, обраними вважаються перші 5 осіб, які
набрали більше голосів відносно інших.
Якщо необхідну кількість голосів набрала менша кількість осіб, ніж це
передбачено п. 2.4. цього Положення, довибори членів Ревізійної комісії
проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням.
Якщо жодна з кандидатур, унесених до списків для голосування, не
набрала необхідної кількості голосів, проводиться висунення нових кандидатур
і нове голосування в порядку, передбаченому цим Положенням.
Особи, щодо яких вже проводилося голосування, можуть висуватися
повторно.
4. Функції, права та обов’язки Ревізійної комісії.
4.1. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями
контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність КМО НСКУ.
Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія здійснює:

перевірку фінансової документації КМО НСКУ;

перевірку дотримання у фінансово-господарській діяльності
нормативів і правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом
НСКУ, Положенням про КМО НСКУ і рішеннями керівних органів НСКУ та
КМО НСКУ;

перевірку використання коштів КМО НСКУ;
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аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного
обліку відповідним нормативним документам.
4.2. Ревізійна комісія зобов’язана:

здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю
КМО НСКУ шляхом проведення чергових і позачергових перевірок;

своєчасно доводити до відома Конференції, Правління, Президії
правління КМО НСКУ про результати проведення перевірок у формі
письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів
управління КМО НСКУ;

інформувати Конференцію, а в перерві між ними – Правління і
Президію правління про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання
посадових осіб КМО НСКУ;

порушувати питання про скликання позачергової Конференції КМО
НСКУ в разі виникнення загрози суттєвим інтересам НСКУ або виявлення
зловживань із боку посадових осіб КМО НСКУ.
4.3. Ревізійна комісія має право:

отримувати від керівних органів КМО НСКУ, посадових осіб усі
документи, що вимагаються, необхідні матеріали, вивчення яких відповідає
функціям і повноваженням Ревізійної комісії;

вимагати особистого пояснення від працівників КМО НСКУ,
включаючи її посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції
Ревізійної комісії;

вимагати скликання позачергової Конференції, пленуму Правління
або проведення позачергового засідання Президії правління, якщо виникла
загроза інтересам НСКУ або виявлені зловживання з боку посадових осіб.
5. Організація роботи Ревізійної комісії.
5.1. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення
перевірок.
Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки.
5.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить один раз на рік.
5.3. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:
а) за рішенням Правління КМО НСКУ;
б) за рішенням Президії правління КМО НСКУ.
5.4. За підсумками проведення чергових і позачергових перевірок
Ревізійна комісія складає висновки, які підписуються членами Ревізійної
комісії, котрі брали участь у перевірці.
Висновки підлягають затвердженню на засіданнях Ревізійної комісії.
Висновки чергової перевірки (за підсумками річної діяльності) повинні
містити:
– підтвердження достовірності даних, що містяться в звітах та інших
фінансових документах;
– інформацію про факти порушення порядку ведення бухгалтерського
обліку та надання фінансової звітності, встановлених нормативними
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актами України, а також інших нормативних актів України під час
здійснення фінансово-господарської діяльності.
5.5. Висновки за підсумками позачергових перевірок надаються Президії
правління КМО НСКУ не пізніше 7 робочих днів після дня завершення
перевірки.
5.6. Висновки за підсумками чергової перевірки повинні надаватися
Президії правління КМО НСКУ не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення
пленуму Правління КМО НСКУ.
5.7. Ревізійна комісія вирішує усі питання на своїх засіданнях.
Засідання проводяться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік,
а також перед початком перевірок і за їх результатами.
Перед початком перевірки засідання Ревізійної комісії має організаційний
характер.
Під час такого засідання встановлюється план проведення зазначеної
перевірки.
5.8. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:
а) безпосереднього збору членів Ревізійної комісії в одному місці;
б) проведення засідання за допомогою конференц-телефону або якихнебудь інших комунікаційних засобів зв’язку, що дозволяють членам Ревізійної
комісії чути один одного.
5.9. На першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів обирається
голова, заступник і секретар комісії.
5.10. Голова Ревізійної комісії:
а) керує роботою Ревізійної комісії;
б) скликає засідання Ревізійної комісії;
в) головує на засіданнях Ревізійної комісії;
г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної
комісії в межах її повноважень.
5.11. Заступник голови Ревізійної комісії надає допомогу голові, а під час
його відсутності виконує функції голови.
5.12. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи та книгу
протоколів засідань, оформлює інші необхідні документи Ревізійної комісії.
5.13. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени повинні
інформуватися в письмовій формі не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати
засідання.
Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення
засідання, а також порядок денний засідання.
5.14. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються головою
Ревізійної комісії (а під час його відсутності – заступником голови) за рішенням
Правління або Президії правління КМО НСКУ.
5.15. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної комісії
повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за 2 робочих дні до очікуваної дати
засідання.
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5.16. Член Ревізійної комісії повинен особисто виконувати свої обов’язки.
Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену
Ревізійної комісії або третім особам.
Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої обов’язки
й у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами НСКУ, а не інтересами
особистого характеру чи інтересами третіх сторін.
5.17. Кожен член Ревізійної комісії має під час голосування один голос.
5.18. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю членів Ревізійної комісії.
5.19. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головою
Ревізійної комісії (або особою, яка виконує його обов’язки) та секретарем
Ревізійної комісії.
Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не
передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії в одному місці,
то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під
копіями протоколу засідання або будь-яким іншим документом, що відображає
їхню думку щодо того чи іншого питання порядку денного.
5.20. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються секретарем
Ревізійної комісії та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у
голови Ревізійної комісії.
5.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для
ознайомлення будь-якому з членів Ревізійної комісії, керівних органів НСКУ та
КМО НСКУ.
6. Відповідальність членів Ревізійної комісії.
6.1. За порушення чинного законодавства України, положень Статуту
НСКУ, а також Положення про КМО НСКУ члени Ревізійної комісії можуть
бути притягнені до відповідальності у відповідності до норм чинного
законодавства України.
6.2. КМО НСКУ має право вимагати від членів Ревізійної комісії
відшкодування збитків, спричинених у результаті невиконання чи неналежного
виконання покладених на них обов’язків у відповідності до порядку та в
розмірах, визначених чинним законодавством України.
6.3. Порядок і підстави притягнення членів Ревізійної комісії до
відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України,
Статутом НСКУ та Положенням про КМО НСКУ.
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ВІДЗНАКИ АКТИВІСТІВ
КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ м. КИЄВА
(2010 – 2013 рр.)
Почесне звання «Заслужений працівник культури України»
2012 р.
ГРИГОР’ЄВА Тетяна Федорівна – старший науковий співробітник Відділу по
розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії науководокументальної серії книг «Реабілітовані історією», кандидат історичних наук,
член правління НСКУ.
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
2010 р.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспонденту НАН
України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти
України, член правління НСКУ.
Почесна грамота
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
2011 р.
БАЖАН Олег Григорович – старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних наук, голова ревізійної комісії
НСКУ.
Почесна грамота
Президії Національної академії наук України
2011 р.
ДМИТРУК Володимир Іванович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, член президії
правління НСКУ.
Грамота
Президії Національної академії наук України
2011 р.
ПОДКУР Роман Юрійович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, член правління
НСКУ.
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Орден Святої Великомучениці Варвари
Української православної церкви Київського патріархату
2011 р.
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук,
відповідальний секретар НСКУ.
Звання «Почесний краєзнавець України»
2012 р.
БАЖАН Олег Григорович – старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних наук, перший заступник головного
редактора журналу «Краєзнавство», член правління НСКУ.
ДМИТРУК Володимир Іванович – старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук, відповідальний
секретар НСКУ.
2013 р.
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної
роботи Святошинського району, голова Святошинського осередку Київської
міської організації НСКУ, завідувач Музею історії Святошинського району,
заступник голови правління КМО НСКУ.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук, член президії правління НСКУ, голова правління Київської
міської організації НСКУ.
КАПЕЛЮШНИЙ Валерій Петрович – завідувач кафедри етнології та
краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор.
КИРКЕВИЧ Віктор Геннадійович – краєзнавець, літератор, колекціонер, член
президії правління КМО НСКУ.
КОЛЕСНИК Віктор Федорович – декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН
України, доктор історичних наук, професор, член правління НСКУ та президії
правління КМО НСКУ.
КОЦУР Анатолій Петрович – завідувач кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор, член правління НСКУ та президії правління
КМО НСКУ.
ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – заступник директора Українського
державного центру туризму і краєзнавства, учнівської молоді, член президії
правління НСКУ.
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ПОПОВИЧ Сергій Іванович – ректор Інституту туризму ФПУ, кандидат
історичних наук, голова ревізійної комісії НСКУ.
ТОЛОЧКО Петро Петрович – директор Інституту археології НАН України,
академік НАН України, доктор історичних наук, член правління НСКУ.
Грамота Національної спілки краєзнавців України
2013 р.
БАБУШКО Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних мов
Інституту туризму ФПУ, кандидат філологічних наук.
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Борис Михайлович – краєзнавець, Державний радник
юстиції 3 класу /генерал/ у відставці.
ГОЛОТА Надія Степанівна – директор ЗОШ № 297 м. Києва.
ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна – доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат історичних наук, член ревізійної комісії КМО НСКУ.
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович – завідувач кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор історичних наук, професор.
МЕЛЬНИЧУК Олександр Петрович – доцент кафедри історії Росії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
СОЛОВЕЙ Людмила Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов Інституту
туризму ФПУ, кандидат педагогічних наук, голова осередку КМО НСКУ в
Інституті туризму ФПУ.
СОРОКА Юрій Михайлович – професор кафедри архівознавства та
спеціальних історичних дисциплін Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук, заступник голови КМО НСКУ, голова Голосіївського
осередку КМО НСКУ.
Подяка Національної спілки краєзнавців України
2012 р.
ЛУПАНДІН Олексій Ігорович – вчений секретар відділу історії Української
революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН України.
2013 р.
БАБЕНКО Павло Валерійович – директор Київського територіального
департаменту Ліги політологів-міжнародників «ДИПКОРПУС».
ГРИЦЕНКО Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
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ГРИЩЕНКО Надія Борисівна – завідувачка відділу краєзнавчої літератури та
бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва.
ГРІНЧЕНКО Ірина Геннадіївна – старший лаборант кафедри української
історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
ІГНАТЕНКО Ірина Василівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
історичних наук.
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ДОКУМЕНТИ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
Затверджено Правлінням
Київської міської організації НСКУ
5 квітня 2011 року, протокол № 2
ПОЛОЖЕННЯ
про символіку
Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
1. Офіційною символікою Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України (КМО НСКУ) є емблема.
2. Емблемою Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України є розташоване вертикально овальне коло, в якому
зображені стилізоване суцвіття каштана, церква, гора, дорога та листки
каштана, які покривають 1/3 нижньої (невидимої) його частини (додаток до
Положення).
3. У символіку Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України вкладено елементи, що уособлюють природні особливості
Києва, його історію, культурну спадщину.
Каштан (суцвіття та листя) – поширена в столиці рослина, улюблене
дерево киян, своєрідна візитка Києва, що підкреслює його особливості як
одного з найзеленіших міст планети.
Церква (силует Андріївської церкви) – визначна пам’ятка архітектури, її
назва пов’язана з літописною легендою про перебування на горах київських
апостола Андрія Первозванного, котрий провістив Києву велике майбутнє:
“ на сих горах возсіяє благодать божа, і буде город великий…”.
Гора – символізує гористий рельєф правобережної історичної частини
Києва (Верхнє місто).
Дорога (Андріївський (Боричів) узвіз – єднає Верхнє і Нижнє місто, є
символом духовності народу (“дорога до храму”), а також символізує
тернистий шлях дослідника-краєзнавця.
4. Виняткове право на використання, замовлення виготовлення та
розповсюдження зазначеної вище символіки має Київська міська організація
Національної спілки краєзнавців України та уповноважені нею керівні органи –
конференція, правління, президія правління.
5. Положення про символіку, описи символу Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України затверджуються Правлінням КМО
НСКУ та реєструються в установленому порядку.
6. За рішенням Правління або Президії Правління Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України символіка Київської
міської організації Національної спілки краєзнавців України може
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зображуватися на бланках, вимпелах, штандартах тощо. Символіка Київської
міської організації Національної спілки краєзнавців України може
використовуватися під час проведення організованих Спілкою масових заходів
в тому числі, але не виключно: наукових конференцій, круглих столів,
презентацій тощо.
7. Зафіксована на матеріальних носіях символіка Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України та Свідоцтво про її
реєстрацію зберігаються у Голови Київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України разом з головними реєстраційними документами.

Додаток
до Положення про символіку
Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
Опис символу
Київської міської організації
Національної спілки краєзнавців України
1. Емблемою Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України є розташоване вертикально овальне коло з розміщеним
усередині стилізованим у вигляді трикутника суцвіттям каштана та трьома
листками каштана, які покривають 1/3 нижньої (невидимої) його частини.
Використання розташованого вертикально овального кола – головного символу
Національної спілки краєзнавців України – в символіці Київської міської
організації Національної спілки краєзнавців України означає приналежність
Київської міської організації до НСКУ як її складової частини, що діє на правах
регіональної організації.
Центральним елементом символу є зображення силуету Андріївської
церкви, розташованого у верхній частині трикутника, займаючи приблизно 1/3
його площі. 2/3 нижньої частини трикутника займає гора. В центральній
частині трикутника – від церкви справа до лівої нижньої частини трикутника –
контурно зображено дорогу – Андріївський (Боричів) узвіз. Між трикутником
суцвіття і листками каштана великими літерами написано текст “КИЇВСЬКА
МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ”, який розташований у два рядки паралельно нижній
частині трикутника.
Внутрішня частина овалу, контури церкви та гори мають фон синього
кольору, трикутник (суцвіття каштана) та дорога – білого, листя каштана –
зеленого з білими прожилками.
Внутрішню частину овалу обрамлює зовнішня біла смуга, на якій
великими літерами написано текст – “НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ”. Починається текст знизу вгору від листка
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каштана, розташованого зліва, і продовжується зверху до низу, до листка
каштана, розташованого справа.
2. У символіку Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України вкладено елементи, що уособлюють природні особливості
Києва, його історію, культурну спадщину.
Каштан (суцвіття та листя) – поширена в столиці рослина, улюблене
дерево киян, своєрідна візитка Києва, що підкреслює його особливості як
одного з найзеленіших міст планети.
Церква (силует Андріївської церкви) – визначна пам’ятка архітектури, її
назва пов’язана з літописною легендою про перебування на горах київських
апостола Андрія Первозванного, котрий провістив Києву велике майбутнє:
“на сих горах возсіяє благодать божа, і буде город великий…”.
Гора – символізує гористий рельєф правобережної історичної частини
Києва (Верхнє місто).
Дорога (Андріївський (Боричів) узвіз – єднає Верхнє і Нижнє місто, є
символом духовності народу (“дорога до храму”), а також символізує
тернистий шлях дослідника-краєзнавця.
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ДОКУМЕНТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені академіка Петра Тронька
Національної спілки краєзнавців України
Затверджено правлінням НСКУ 29 травня 2012 року
(Із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління НСКУ
від 12.07.2013 р., протокол №1)
1. Загальноукраїнська Премія імені академіка Петра Тронька
Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно
окремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і
популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю.
2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати керівні органи
Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій.
3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно здійснюватись в
умовах високої вимогливості, об’єктивного і аргументованого попереднього
вивчення краєзнавчої роботи чи краєзнавчих досліджень, науково-пізнавальний
та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.
4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно
надсилаються до Президії правління НСКУ до 20 квітня поточного року. На
здобуття премії подаються: клопотання керівних органів Національної спілки
краєзнавців України та її регіональних організацій про присудження премії,
витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, характеристика
краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії документів, що посвідчують
нагородження державними і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за
адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна спілка
краєзнавців України.
(П. 4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління НСКУ від
12.07.2013 р., протокол №1)
5. Рішення про присудження загальноукраїнської Премії імені академіка
Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України затверджується
Президією правління Національної спілки краєзнавців України. Вручення
премії здійснюється в липні, що приурочено до дня народження П.Т. Тронька
(12 липня 1915 р.), на окремому заході Національної спілки краєзнавців
України в урочистій обстановці, за участю краєзнавчого активу та широкої
громадськості, висвітлюється у засобах масової інформації.
6. Премія присуджується за номінаціями:
– за висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності академіка
Петра Тронька (дослідження проблем історії міст і сіл України, теоретичного та
практичного краєзнавства);
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– за науково-організаційну та просвітницьку діяльність в краєзнавстві
(проведення конференцій, круглих столів, лекцій, семінарів, читань,
експедицій, краєзнавчих заходів і проектів, популяризація краєзнавства
працівниками наукових, освітянських, туристичних, бібліотечних, архівних
установ, засобів масової інформації);
– за внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу: діяльність у сфері
збирання, збереження та охорони історико-культурної спадщини України;
– за видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів, описів, путівників,
довідників, окремих публікацій, циклів статей тощо.
7. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат Премії
імені академіка Петра Тронька» з врученням Диплома, почесного знака і
грошової премії у розмірі 500 грн. за кожну номінацію. У разі присудження
премії однієї номінації кільком краєзнавцям грошова винагорода
розподіляється між лауреатами. Почесний знак і Диплом померлого або
нагородженого посмертно лауреата Премії імені академіка Петра Тронька
передається, як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії
переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним законодавством.
8. Грошовий фонд Премії імені Петра Тронька формується за рахунок
членських і добродійних внесків, а також від надходжень госпрозрахункових
підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах окремої юридичної
особи.
ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України
Затверджено президією правління НСКУ
18 лютого 2013 року, протокол № 1
1. Загальноукраїнська Премія імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно
окремим діячам за вагомий внесок у дослідження і збереження культурної
спадщини України та розвиток музейної справи.
2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати керівні органи
Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій, 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, науково-пізнавальний
та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.
4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно
надсилаються до Президії правління НСКУ до 20 вересня поточного року. На
здобуття премії подаються: клопотання керівних органів Національної спілки
краєзнавців України та її регіональних організацій про присудження премії,
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витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, характеристика
краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії документів, що посвідчують
нагородження державними і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за
адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна спілка
краєзнавців України.
5. Рішення про присудження загальноукраїнської Премії імені Героя
України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України
затверджується Президією правління Національної спілки краєзнавців України.
Вручення премії здійснюється в жовтні, що приурочено до дня народження М.І.
Сікорського (13 жовтня 1923 р.), у межах Всеукраїнського історикокультурологічного форуму «Сікорські читання» у м. ПереяславіХмельницькому (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди») в урочистій обстановці, за участю
краєзнавчого активу та широкої громадськості, висвітлюється у засобах масової
інформації.
6. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат Премії
імені Героя України Михайла Сікорського» з врученням Диплома, почесного
знака і грошової премії у розмірі, визначеному рішенням Президії правління
НСКУ. У разі присудження премії кільком краєзнавцям грошова винагорода
розподіляється між лауреатами. Почесний знак і Диплом померлого або
нагородженого посмертно лауреата Премії імені Героя України Михайла
Сікорського передається, як правило, на збереження його родині. Грошова
частина премії переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним
законодавством.
7. Грошовий фонд Премії імені Героя України Михайла Сікорського
формується за рахунок членських і добродійних внесків, а також від
надходжень госпрозрахункових підприємств і організацій, заснованих Спілкою
на правах окремої юридичної особи.
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Науково-довідкове видання
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