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Вагомості заходу додавала присутність бага-
тьох почесних гостей – відомих громадських та
політичних діячів, педагогів та науковців. Разом
із керівництвом Спілки вони увійшли до Прези-
дії з’їзду (В.П. Андрущенко, В.М. Даниленко,
В.І. Дмитрук, В.П. Коцур, Р.В. Маньковська,
С.І. Попович, О.О. Рафальський, О.П. Реєнт, свя-
щенник Іван Сидор, В.А. Смолій, Ю.В. Телячий,
М.В. Томенко, Л.П. Тронько, О.А. Удод). 

На початку роботи з вітальним словом до при-
сутніх звернувся голова Спілки, член-кореспон-
дент НАН України Олександр Петрович Реєнт.

Перед початком розгля ду питань порядку
денного делегати та гості з’їзду заслухали ві-

тання від представників влади, відомих пе -
дагогів і науковців, громадських та релігійних
діячів, а Ансамбль української пісні «Золоте Пе-
ревесло» Центру культури і мистецтв НПУ
ім. М.П. Драгоманова (художні керівники – Ми-
кола Яретик, Ніна Загребельна)  виконав для
присутніх декілька українських народних пі-
сень. Вітання організаторам, делегатам та учас-
никам з’їзду надіслали Міністр культури Ук-
раїни Євген Нищук, Міністр освіти і науки
України Лілія Гриневич, народний депутат Ук-
раїни Володимир Литвин, ректор Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Віль Бакіров.

Інформаційне повідомлення про VI (черговий) з’їзд
Національної спілки краєзнавців України

23  січня 2017  року в

приміщенні конференц-

зали Інституту історії

Укра їни НАН України від-

бувся VI  (черговий) з’їзд

Національної спілки кра-

єзнавців України, на яко му

було обговорено та за-

тверджено: звіт Правління

НСКУ за 2012–2016 рр., звіт

Ревізійної комісії НСКУ за

аналогічний період, зміни

до Статуту НСКУ; обрано:

Голову Спілки, його За-

ступників, Відповідального

секретаря, новий склад

Президії та Правління, Ре-

візійної комісії НСКУ.



Першим слово для при -
вітання отримав академік-
секретар Відділення істо-
рії, філософії і права НАН
України, директор Інсти-
туту історії України НАН
України, академік НАН
України Валерій Смолій.
У своєму виступі він під-
креслив, що Національна
спілка краєзнавців України

є багаторічним партнером очолюваного ним Ін-
ституту історії України, а багато співробітників
установи – членами Спілки та входять до складу
її керівних органів: «Мені приємно, що тут зіб-
ралися люди надзвичайно патріотичні, люди, на
яких, по суті, тримається вивчення історії рід-
ної землі, рідного краю. Без вас ця історія була
б невідома, до народу не дійшов би навіть її один
відсоток, який сьогодні доходить за допомогою
ЗМІ чи інших джерел».

На важливості про-
довжувати активну крає -
знавчу діяльність, пози-
тивні наслідки якої будуть
відчуватися не одне на -
ступне десятиліття, наго-
лосив у своєму привітанні
ректор Національного пе-
дагогічного університету
імені М.П. Драгоманова,

член-кореспондент НАН України, академік
НАПН України В.П. Андрущенко: «Ми повинні
працювати знаючи, що тільки своєю працею
кожен може внести той вклад, який буде
сприяти розбудові держави, відродженню її
культури, розвитку науки, освіти і вихованню
нової людини».

Із вітальним словом
до присутніх звернувся й
М.В. Томенко – політик
та громадський діяч, на-
родний депутат України
у 2002–2016 рр., голова
Фонду «Рідна країна»,
доктор політичних наук.
Серед іншого, він заува-
жив: «Підтримую діяль-

ність Спілки і вважаю, що потрібно посилити
вплив на місцеві та державні інституції, ска-
зати чітке слово у відповідь на ініціативу Мі-

ністерства освіти і науки України стосовно
скорочення годин викладання історії у вузах…».
Крім того, оратор закликав координувати свою
діяльність для реалізації різноманітних проектів,
надання їм більшої важливості та ефективності.
Серед них було згадано необхідність масштаб-
ного загальнодержавного відзначення у 2022 році
300-річчя з дня народження Григорія Сковороди.

Вітальну адресу від
Міністра освіти і науки
України Лілії Гриневич
зачитав начальник Уп-
равління контролю за ді-
яльністю вищих навчаль-
них закладів Державної
інспекції навчальних за-
кладів України, доктор
історичних наук, профе-
сор Юрій Телячий, який

також передав Подяки від відомства активним
краєзнавцям. Під час роботи з’їзду також надій -
шла вітальна адреса від Міністра культури Укра -
їни Євгена Нищука та Почесні грамоти відомства
для нагородження діячів краєзнавчого руху.

Кандидат церковно-
історичних наук, викла-
дач кафедри церковної
історії та інспектор Київ   -
ської православної бого -
словської академії, голова
Переяслав–Хмельниць-
кого єпархіального інфор -
маційно–просвітницького
відділу священник Іван
Сидор передав архіпас-
тирське благословення, озвучив вітання делега-
там та гостям з’їзду від Його Святості, Святій-
шого Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філаретата, вручив високі патріарші нагороди.

Після заслуховування вітань від гостей
було обрано робочі органи з’їзду: Мандатну ко-
місію (Р.В. Маньковська (голова), М.В. Делеган,
О.Б. Коваленко, О.А. Макієнко, І.М. Петренко),
Секретаріат з’їзду (В.І. Дмитрук (голова),
Б.І. Андрусишин, І.О. Кочергін, О.Г. Бажан,
Л.В. Ясновська), Лічильну комісію (Л.Ф. Цига-
ненко (голова), В.М. Орлик, О.В. Лісовська,
І.І. Ярмошик, А.В. Бадер), Редакційну комісію
для опрацювання матеріалів з’їзду (В.І. Милько
(голова), О.П. Гончаров, О.В. Денисенко,
М.І. Михайлуца, М.М. Москалюк).
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За пропозицією голови Спілки О.П. Реєнта
присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять
видатних діячів краєзнавчого руху України, які
відійшли у вічність за час, що минув від попе-
реднього V з’їзду (серед них – В.В. Грабовець-
кий, Г.О. Гуртовий, В.В. Кривошея, І.Г. Пащук,
П.М. Тригуб, М.С. Ходаківський).

Порядок денний роботи з’їзду включав на-
ступні питання:

1. Звіт Правління Національної спілки кра-
єзнавців України (доповідач – голова НСКУ,
член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт).

2. Звіт Ревізійної комісії НСКУ (доповідач –
голова комісії С.І. Попович).

3. Інформація голови Мандатної комісії
(доповідач – заступник голови НСКУ Р.В. Мань-
ковська).

4. Про внесення змін до Статуту Спілки
(доповідач – відповідальний секретар НСКУ
В.І. Дмитрук).

5. Вибори голови Спілки.
6. Вибори голови та членів Ревізійної комісії.
7. Вибори нового складу Правління та Пре-

зидії Спілки.
Першим на порядку денному стояло пи-

тання заслуховування звітної доповіді Прав-
ління Спілки, яку виголосив О.П. Реєнт. Під час

її обговорення висловилися голови обласних осе-
редків Спілки, які окреслили практичні здобутки
очолюваних ними осередків та висловили пропо-
зиції щодо роботи Спілки у наступне п’ятиріччя:

– Л.В. Баженов
(Хмельницька обл.)
відзначив відсутність
бюрократизму в робо -
ті керівництва Спілки,
постійне продуку-
вання та реалізацію
нових ідей, розповів
про діяльність краєз-
навців області;

– М.Ю. Косило (Івано-Франківська обл.) по-
бажав спілчанам плідної роботи, нових здобутків
та процвітання, подякував за високу оцінку

діяль нос ті прикарпатсь -
ких кра є знавців ке рів -
ниц  т  в ом НСКУ в звітній
 доповіді Пра вління та у
вигляді вручення членам
обласного осередку на-
город і відзнак Спілки за
попередній п’ятирічний
період, висвітлив роботу
очолюваної ним облас-
ної організації;

– Г.В. Бондаренко
(Волинська обл.) наго-
лосив на великій ролі
Спілки у відро дженні та
збереженні історичної
пам’яті українського на-
роду, роз крив практичні
напрями роботи крає -
знавців Воли ні, подару-
вав обласну краєзнавчу
літературу та вручив
по дяки осередку керів-
ництву НСКУ;

– С.Д. Гальчак (Він-
ницька обл.) проаналізу-
вав діяльність обласної
організації, подарував
краєзнавчі видання очо-
люваної ним організації,
подякував керівництву
за плідну працю та вру-
чив Почесні Грамо ти від
голови Вінницької об-
ласної держадміністра-
ції та голови Вінницької міської ради;

– В.М. Мельниченко
(Черкаська обл.) окрес-
лив головні напрямки ро -
боти обласного осе ред  ку,
запропонував звер ну ти -
ся до уряду із проханням
про посилення фінан -
со вої підтримки НСКУ,
державним органам ак-
тивно залучати регіо-
нальні організації до організації і проведення на-
уково-просвітницьких проектів;
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– В.І. Романько (Донецька обл.) наголосив
на складності роботи обласного осередку в умо-
вах ведення бойових дій на Сході України, необ-
хідності підтримки краєзнавців, які були зму-
шені залишитися на окупованій території;
презентував краєзнавчу літературу, прозвітував
про діяльність; підтримав ініціативу керівництва
Спілки про встановлення 28 травня Дня україн-
ського краєзнавства;

– В.Г. Кушнір (Одесь -
ка обл.) підкреслив важ-
ливість виховання патріо-
тизму в громадян України
засобами краєзнавства,
охарактеризував роботу
обласної організації, за-
пропонував звернутися
до МОН України із про-
ханням посилити краєз-
навчу складову під час
проведення позакласних
заходів у школах;

– О.О. Нестуля
(Полтавська обл.) по-
зитивно оцінив роботу
Правління Спілки,
висунув пропозицію
щодо активізації осе-
редками НСКУ діяль-
ності, спрямованої на
посилення співпраці з
місцевими органами
влади для затверджен -
ня обласних Програм
підтримки розвитку
краєзнавства;

– М.Р. Литвин
(Львівська обл.) вка-
зав на необхідність
написання ґрунтов-
них багатотомних
видань з історії ре-
гіонів України (Дон-
басу, Криму, Закар-
паття, Волині та ін.),
активізації підготов-
чої роботи щодо пе-
ревидання «Історії
міст і сіл України»;

– О.В. Добржан -
 ський (Чернівецька
обл.) висловив під-
тримку керівництву
Спілки, вручив на-
городи від голови
Чернівецької облас-
ної ради краєзнав-
цям, які співпрацю-
ють із очолюваним
ним обласним осе-
редком та надають
йому підтримку.

Всі вищевказані спікери на високому рівні
оцінили роботу Правління НСКУ за попередній
п’ятирічний період та висловили підтримку кан-
дидатури О.П. Реєнта на посаду Голови Спілки
на наступний період (2017‒2021 рр.). З’їзд ухва-
лив роботу Правління Спілки за звітний період
вважати задовільною.

Наступним пи-
танням стало заслу-
ховування звіту про
ро боту Ревізійної ко -
місії НСКУ. У сво -
єму виступі голова
комісії С.І. Попович
навів статистичні да -
ні щодо надходжень
та витрат Спілки за
звітний період, кон-
статував відповід-
ність фінансової ді-
яльності НСКУ ста тутним цілям. Так, за 2012‒
2016 рр. загальна сума надходжень склала
1 996 920,52 грн. Джерелами надходжень стали:
фінансова підтримка національних творчих
спілок, вступні внески, благодійна допомога,
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відсотки за залишками на рахунку. Видатки
склали 1 994 262,86 грн (фонд оплати праці, ви-
давнича діяльність, оплата комунальних послуг,
благодійна допомога Міністерству оборони
України та Фундації Петра Тронька, обслугову-
вання сайту, послуги банку, витрати на заходи,
організовані Спілкою (конференції, науково-кра-
єзнавчі експедиції, пленуми Президії, засідання
Правління та ін.)). За результатами обговорення
з’їзд затвердив звіт Ревізійної комісії НСКУ.

Далі делегати з’їзду
заслухали інформацію го -
лови Мандатної комісії
з’їзду, заступника  голови
НСКУ Р.В. Мань ков  ської,
яка повідоми ла, що всьо го
було обрано 85 делегатів, з
них на з’їзді присутні та
отримали мандати – 78 осіб.
Також на форумі присутні
30 зареєстрованих гостей. 

Відповідальний секре-
тар НСКУ В.І. Дмитрук
виступив щодо внесення
змін до Статуту Спілки. Усі
регіональні організації та
присутні делегати мали
змогу заздалегідь ознайо-
митися із пропонованими
зміна ми та подати свої про-
позиції. Варто зауважити,
що їх внесення пов’яза не із необхідністю узгод-
ження Статуту із чинним законодавством України.

Наступним питанням стало обрання голови
Спілки. Під час проведення звітно-виборних

конференцій регіональних організацій кандида-
том на цю посаду було висунуто члена-кореспон-
дента НАН України, заступника директора Інсти-
туту історії України НАН України, доктора
історичних наук, професора О.П. Реєнта. Резуль-
татом голосування стало одноголосне обрання
О.П. Реєнт головою НСКУ. Новообраний керів-
ник подякував присутнім за високу довіру та під-
тримку з боку регіональних осередків Спілки.

Завершенням з’їзду стало обрання нового
складу Ревізійної комісії, Президії та Прав-
ління, Заступників Голови, Відповідального
секретаря Національної спілки краєзнавців Ук-
раїни. О.П. Реєнт щиро подякував за сумлінну та
енергійну роботу краєзнавцям, які в попередній
п’ятирічний термін входили до складу керівних
органів Спілки та побажав їм творчої наснаги і
успіхів у подальшій праці на благо України. При-
сутні також затвердили Постанову з’їзду та звер-
нення його учасників до громадськості України.
На цьому порядок денний з’їзду було вичерпано.
Делегати порушили низку важливих і невідклад-
них питань, над якими буде працювати новооб-
ране Правління та керівні органи Спілки, регіо-
нальні організації, всі члени Спілки.

На завершення роботи голова НСКУ
О.П. Реєнт вручив активним краєзнавцям від-
знаки та нагороди Спілки; а заступник дирек-
тора Українського державного центру туризму
та краєзнавства учнівської молоді МОН України,
член Президії НСКУ Д.Г. Омельченко – Подяки
цієї установи.

О.П. Реєнт подякував усім делегатам з’їзду за
конструктивну роботу та оголосив VI з’їзд Націо-
нальної спілки краєзнавців України закритим.

Інформаційне повідомлення про VІ з’їзд Національної спілки краєзнавців України
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