Зміст
(стр.)
І.

Структура і штат заповідника

3

ІІ. Основні показники звіту

4

ІІІ. Фінансово-економічні показники

5

ІV. Науково-дослідна робота

7

V.

9

Науково-експозиційна робота

VІ. Науково - освітня робота

10

VІІ. Фондова робота

14

VІІІ. Робота Вченої ради

16

ІХ. Науково-методична робота

16

Х. Робота у сфері охорони пам’яток культурної
спадщини

17

ХІ. Робота у сфері охорони навколишнього
природного середовища

18

ХІІ. Господарська діяльність та забезпечення
життєдіяльності

20

І. Структура і штат заповідника
В штатному розписі заповідника на 2017 рік затверджено 105 (сто п’ять) одиниць:
по загальному фонду
– 96 шт.од.
по спеціальному фонду – 9 шт. од.
Станом на 01.01.2017 року
1. Апарат управління — 9 шт.од.
2. Науково – дослідні відділи:
2.1. Відділ науково – просвітницької роботи — 5,5 шт.од;
2.2. Відділ «Будинок-музей Генерального судді В. Кочубея» - 8,5 шт.од;
2.3. Відділ «Цитадель» - 11 шт.од;
2.4. Відділ історії Гетьманства — 17,5 шт.од;
2.5. Відділ археології — 5 шт.од;
2.6. Відділ фондів — 5,5 шт.од.
3. Бухгалтерська служба
3.1. Фінансово – економічний відділ — 5 шт.од.
4. Технічно – експлуатаційні відділи:
4.1. Відділ технічно-експлуатаційного та господарського
забезпечення - 26,5 шт.од;
4.2. Парковий відділ - 7,5 шт.од;
4.2.1. Сектор “Парк біля палацу К.Г. Розумовського”- 4 шт.од.
Станом на 31.12.2017 року
1. Апарат управління — 10 шт.од.
2. Науково – дослідні відділи:
2.1. Відділ науково – просвітницької роботи — 5,5 шт.од;
2.2. Відділ «Будинок-музей Генерального судді В. Кочубея» - 8,5 шт.од;
2.3. Відділ «Цитадель» - 10 шт.од;
2.4. Відділ історії Гетьманства — 17,5 шт.од;
2.5. Відділ археології — 5 шт.од;
2.6. Відділ фондів — 5,5 шт.од.
3. Бухгалтерська служба
3.1. Фінансово – економічний відділ — 5 шт.од.
4. Технічно – експлуатаційні відділи:
4.1. Відділ технічно-експлуатаційного та господарського
забезпечення - 26,5 шт.од;
4.2. Відділ “Парк біля палацу К.Г. Розумовського” - 5 шт.од;
4.3. Садово-парковий відділ - 6,5 шт.од.

ІІ. Основні показники звіт
1. Загальна кількість відвідувачів (тис.) - 175, 3
(план-125,0 тис., виконали на 140%)
з них: відвідувачі – 132 912 чоловік,
відвідувачі (урочисті події) - 1 120 чоловік,
відвідувачі поза музейних виставок – 29 388 чоловік,
слухачі лекцій – 1 394 чоловік,
відвідувачі науково-просвітницьких заходів - 3 314чоловік,
безкоштовні відвідувачі – 7 214 чоловік.
Від платних послуг на спеціальний рахунок заповідника надійшло
2 034,3 тис. грн.
(план - 1 500,0 тис. грн., виконали на 135,6%)
(без зміни цін у переліку платних послуг, які надаються в
НІКЗ «Гетьманська столиця»)
2. Кількість екскурсій (од.)

-

8 030

3. Кількість виставок (од.)

-

18

4. Кількість предметів музейного фонду
(од., заінвентаризовано)
-

694

5. Кількість лекцій

-

66

6. Наукові публікації

-

139

7. Науково-просвітницькі заходи

-

19

ІV.

Науково-дослідна робота.

1. Науковцями заповідника проводились дослідження згідно затверджених
наукових тем. Написано та надруковано 139 публікацій:
- до наукових видань - 22;
- ЗМІ - 117.
2. За темою власного наукового дослідження наукові співробітники
заповідника прийняли участь у роботі:
 ХХVІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
“Нові
дослідження пам'яток козацької доби в Україні”. Центр
пам'яткознавства НАН України і УТОПІК (21 – 22 березня, м. Київ);
 Четвертих Самоквасівських читань, присвячених 125-річчю від дня
народження П.І. Смолічева. Навчально-науковий інститут історії,
етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського( 20 січня 2017 р.,
м. Чернігів);
 Міжнародної наукової конференції “Микола Костомаров і Україна”,
присвяченій 200- річчю від дня народження визначного вченого.
Інститут історії України НАН України (16-17 травня 2017 р., м. Київ);
 VІІ щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції “Київ і
кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот”.
Київський університет імені Бориса Грінченка (24 травня 2017 р., м.
Київ);
 ХVІ науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України»,
Національний заповідник «Глухів»( 31травня - 02 червня, м. Глухів);
 V
Міжнародних
Шевченківських
читань,
Шевченківський
Національний заповідник (12 вересня, м. Канів);
 VIII Конотопських читань, Конотопський міський краєзнавчий музей
ім. О. М. Лазаревського (12 вересня 2017р., м. Конотоп);
 Міжнародної наукової конференції «Дослідження старожитностей
Чернігово-Сіверського краю», Національний архітектурно-історичний
заповідник «Чернігів Стародавній» (5-6 жовтня, м. Чернігів);
 ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Теорія і практика
сучасної науки» (24-25 листопада, м. Чернівці);
 VІ Міждисциплінарних гуманітарних читань, Київський будинок
вчених НАН України (22 грудня, м. Київ);
 П’ятих Самоквасівських читань. Навчально-науковий інститут історії,
етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (21
грудня, м. Чернігів).
4. Розроблено концепції, ТЕПи виставок:
 Герої козацької доби;
 Людина. Вчитель. Археолог;
 Гетьман І. Самойлович – об’єднувач українських земель;


















Остання Тарасова дорога;
Домова церква К.Розумовського;
Жіночий стрій батуринського краю;
Ясновельможні гетьмани. Життя для України;
Історія збережена землею;
А.К.Розумовський - власник Батуринської економії;
Я проник в таємниці роду бджолиного;
Кролевецькі рушники – в них любов і воля;
Під покровом святих;
Народні ікони ХІХ - початку ХХ ст.;
Тої слави козацької повік не забути;
Родина Кочубеїв;
Григорій Орлик: видатний син видатного батька України;
Український краю, зелений розмаю;
Козацтво – слава України, це гордість наша всенародна!;
Читацька Орликіада.

5. Проводилась робота по підготовці до друку, спільно з доктором
історичних наук Білоконем С.І., збірника статей та матеріалів “В.Різниченко
– дослідник батуринської минувшини”.
6. Розробили та реалізували план заходів по відзначенню 330-ї річниці з
дня обрання гетьманом України І.С. Мазепи.
7. Розробили та реалізували план заходів по відзначенню річниці з дня
обрання гетьманом України І.Самойловича.
8. Розробили та реалізували план заходів по відзначенню річниць з дня
народження Пилипа та Григорія Орликів.
9. Підготовано та видано збірник
старовина №6(10).

наукових матеріалів

Батуринська

10. Проведено археологічні дослідження в охоронних зонах НІКЗ
«Гетьманська столиця» Батуринською археологічною експедицією (1-21
серпня 2017 р.).
11. Підготовані наукові довідки для виготовлення воскових фігур гетьманів
– Д. Ігнатовича, І. Виговського, П. Орлика, П. Дорошенка, І.Самойловича,
І.Мазепи, Б. Хмельницького.
12. Внесено зміни до тексту екскурсій:
 Палац К.Розумовського;
 Комплексна екскурсія „Батурин історичний ”;
 Будинок генерального судді В. Кочубея.

13. З метою вивчення та висвітлення діяльності гетьмана Івана Мазепи,
наукові дослідження спільних сторінок історії України та Румунії ХVІІХVІІІ століть налагоджена співпраця з Університетом «Нижній Дунай» у
м.Галац (Румунія), укладено договір про співробітництво.
14. Проаналізували всі документи, експозиції, експлікації, лекції, інше та
внесли зміни з метою заміни антропоніму «Дем’ян Многогрішний», що
впродовж певного періоду часу вживався для означення особи гетьмана
України Дем’яна Ігнатовича.
15. За темами власного наукового дослідження систематично здійснювали
інформаційний пошук в бібліотеках та архівах України.
16. Організовано роботу наукового архіву заповідника, прийнято від
структурних підрозділів заповідника 3 справи та оформлено довідковий
апарат; до фотоархіву додано 42 папки, 4262 файли.
V. Науково-експозиційна робота
1. Доповнено експозицію Будинку генерального судді В.Кочубея новими
експонатами (з матеріалів надходжень археологічних досліджень). Внесені
зміни до ТЕПу експозиції.
2. Проведено
реекспозицію в залах №39, №43, №41
палацу
К.Розумовського з метою продовження формування експозиції Музею
Гетьманської слави. Розроблено концепцію, ТЕП.
3. Проведена значна робота з залучення коштів, замовлення та виготовлення
воскових фігур гетьманів України - Д. Ігнатовича, І. Виговського,
П.Орлика, П.Дорошенка, І.Самойловича, І.Мазепи, Б. Хмельницького для
організації виставки «Ясновельможні гетьмани. Життя для України».
Фігури виготовлені за меценатські кошти Євгена Сура на загальну суму
1 326 000, 00 грн. поповнили фонди заповідника.
4. Підготовлено та проведено виставки:
 Людина. Вчитель. Археолог. Пам’яті В.П.Коваленка, в Музеї
археології Батурина;
 Жіночий стрій батуринського краю, до Козацького свята в
Батурині;
 Гетьман І.Самойлович - об’єднувач українських земель, до 345-ї
річниці з дня обрання гетьманом України І.Самойловича( з
залученням експонатів з фондової колекції Національного музею
історії України;
 Ясновельможні гетьмани. Життя для України, до Міжнародного дня
музеїв;
 Домова церква К.Розумовського, до річниці з дня народження
К.Розумовського, в палаці К.Розумовського;

 Остання Тарасова дорога, до дня перепоховання Тараса
Григоровича Шевченка(в Каплиці);
 Історія збережена землею (археологічні знахідки з розкопок
Батурина 2016 р.), до Дня археолога, в Музеї археології Батурина;
 А.К.Розумовський - власник Батуринської економії, до 265-ї
річниці з дня народження А.К.Розумовського (віртуальна
виставка);
 Під покровом святих ( з залученням експонатів з Чернігівського
обласного художнього музею ім. Г.Галагана).
5. Підготовлено та проведено позамузейні виставки:
 Герої козацької доби (Конотопський краєзнавчий музей ім. О.
Лазаревського);
 Народні ікони ХІХ - початку ХХ ст.(НІКЗ «Качанівка»);
 Кролевецькі рушники – в них любов і воля (Обласний історико –
меморіальний музей – заповідник П. Куліша «Ганнина Пустинь»);
 Тої слави козацької повік не забути (НІКЗ «Качанівка»);
 Родина Кочубеїв (Музей - садиба народного художника України
Олександра Саєнка, м. Борзна);
 Я проник в таємниці роду бджолиного (Конотопський краєзнавчий
музей ім. О. Лазаревського).
6. Підготували та провели виставки з бібліотечного зібрання заповідника:
 Український краю, зелений розмаю, до міжнародного дня туризму;
 Козацтво – слава України, це гордість наша всенародна!, до Дня
захисника України і Дня Українського козацтва;
 Читацька Орликіада, до 315-ї річниці з дня народження Григора
Орлика.
7. Проведено аналіз експлікацій в музейних відділах заповідника, внесені
зміни з метою та забезпечення інформування про дарувальників
експонатів.
VІ. Науково-освітня робота
Велика увага приділялась залученню відвідувачів до музеїв заповідника,
здійснено аналіз відвідування за ІІ півріччя 2016р., розроблено план
заходів по активізації відвідування заповідника.
1. Розроблено пропозиції і наукові довідки щодо випуску маркованих
конвертів на 2018 рік, присвячених історії Батурина, для УППЗ
“Укрпошта”.

2. Організовано підготовку та видання газети заповідника «Слово
«Гетьманської столиці » №1(58), № 2 (59), №3(60), № 4(61), № 5(62), № (63):
 підібрано матеріали до публікацій;
 залучено істориків, краєзнавців, мистецтвознавців до співпраці;
 узгоджено роботу авторів та редколегії;
 розроблено макети.
3. В лекторії НІКЗ «Гетьманська столиця» на базі Музею археології
Батурина організовано та проведено 66 лекцій за затвердженими темами для
учнів старших класів Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.,
Батуринської школи-інтернат І-ІІ ст., учнів шкіл Батуринської зони,
організацій та мешканців міста.
4. Розроблені нові теми лекцій :
 Історія навколишніх сіл. Історія села Митченки;
 Гетьман Д. Ігнатович;
 Маєтності гетьмана Івана Самойловича на Батуринщині.

5. Доповнено новим матеріалом тексти лекцій:
 Життя і побут батуринців кінця ХІХ - початку ХХ століття;
 Культурний розвиток Батурина ХІХ - початку ХХ ст;
 Історія судочинства доби Гетьманщини;
 Поховання родини Кочубеїв в Україні;
 Батуринський край в період Другої світової війни;
 Маєтки нащадків В.Л. Кочубея в околицях Батуринського краю;
 Розвиток ткацтва в ХІХ – ХХ ст. на Чернігівщині;
 Голодомор на Чернігівщині в 1932 -1933 рр.;
 Розвиток церковного будівництва в Батурині ХVІІ- ХІХ ст.
6. З метою популяризації діяльності заповідника систематично готувалися
анонси і звіти поточних подій в заповіднику для ЗМІ, ТБ.
7. Забезпечено належну роботу сторінки заповідника на Facebook.
8. Забезпечено роботу з систематичного оновлення інтернет - сайту
заповідника, розміщення анонсів та новин на сайтах-партнерах.
9. Підготовлено та проведено науково-просвітницькі заходи:
 Різдво у Гетьмана (07.01);
 Гордість Батурина — син Гетьмана, похресник Мазепи, маршал
Франції, до презентації фільму «Григір Орлик. Життя з Україною в
серці» (24.01);
 Нікого в світі не любив так, до Дня закоханих (14.02);
 На гостинах у гетьмана, з нагоди 289 річниці з Дня народження
гетьмана К.Г. Розумовського (17.03);

 Пам'ятаємо. Перемагаємо!, до 72-ї річниці над нацизмом (08.05);
 Остання Тарасова дорога, до річниці з часу перепоховання Т. Шевченка
(22.05);
 День Європи в Гетьманській столиці, до Дня Європи в Україні (16.05);
 Об'єднає Україну булава гетьманська, з нагоди 345-ї річниці з обрання
на гетьманство І. Самойловича та Козацького свята в Батурині
(25.06);
 Пакти і конституції вольностей і прав Війська Запорозького, до 307-ї
річниці з часу написання Конституції П. Орлика (29.06);
 Присвятивши себе бджільництву, я віддав йому все життя, до 242-ї
річниці з дня народження П.І. Прокоповича (11.07);
 Моя Україна. Мій Батурин, в рамках якого відбувся концерт за участю
народної артистки України Руслани Лижичко «Тут творилася
Українська Держава», до Дня Незалежності України (24.08);
 Подвиги земляків будуть жити вічно, до Дня визволення Батурина від
нацистських загарбників (14.09);
 Божа Покрова ворога зборола, до Дня захисника України та Дня
українського козацтва (13.10);
 День пам'яті Батурина , до 309-ї річниці Батуринської трагедії (13.11);
 Перший батуринський гетьман Д. Ігнатович – людина незламної волі,
до Дня міста Батурина (23.09);
 Марія-Магдалина Мазепина – мати великого гетьмана, до Дня пам’
яті Марини Мазепи (05.12);
 Ой, хто, хто Миколая любить?, до Дня Святого Миколая (17.12).

10. Підготовлено та проведено спільно з Батуринським міським будинком
культури культурно-просвітницький захід «Батуринські вечорниці».
11. Підготовлено
та проведено обласний музичний фестиваль-конкурс
молодих виконавців ім. Андрія Розумовського, до 265-ї річниці з дня
народження А.Розумовського.
12. Підготовлено та проведено конкурс «Розум-фест», до 289 річниці з дня
народження гетьмана К.Г. Розумовського.
13. З метою патріотичного виховання
підростаючого покоління,
популяризації діяльності НІКЗ «Гетьманська столиця», організовано
роботу історичного гуртка «Батуринський курінь», проведено 36 занять.
14. Прийняли участь в третьому освітньому фестивалі для дітей та юнацтва
«Арсенал ідей».
15. Реалізовано канікулярну програму “Гетьманська столиця - дітям!”.

16. Спільно з Батуринською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст., ДНЗ
«Віночок», Городищенським НВК Бахмацького району, Батуринською
спеціальною загальноосвітньою школою І-ІІ ст. організовано та проведено:
 захід «Музейні історії для найменших»;
 майстер - клас з виготовлення маків пам'яті, до Дня пам'яті та
примирення;
 конкурс малюнка на асфальті,
до Дня Європи в Україні та
Міжнародного дня музеїв;
 гру «Стежками Пилипа та Григора Орликів», до днів народження
Пилипа та Григорія Орликів;
 майстер- клас «Творець Конституції», до 307-ї річниці з часу написання
Конституції П.Орлика.
виховні години:
 Небесна сотня: Герої не вмирають (20.02);
 У війни не жіноче обличчя (08.05);
 Бібліотеки нашого краю (30.09).
17. Прийняли
участь у підготовці та зйомках фільму «Народе мій
улюблений, хороший».
18. Прийняли участь у науково-просвітницькому заході «Постать Івана
Мазепи в національно - державотворчому контексті сучасної України» с.
Дігтярівка, Новгород - Сіверського району, до 378-ї річниці з дня народження
гетьмана І.Мазепи.
19. Спільно з Прилуцькою міською бібліотекою ім. Л. Забашти підготована
та проведена скайп - конференція «Присядь же, брате потужи...», до 214-ї
річниці з дня смерті гетьмана К. Розумовського.
20. З метою організації та проведення науково-просвітницьких заходів з
представлення загалу видатного українця, військового діяча і дипломата –
Григорія Орлика налагоджено гуманітарне співробітництво з Іриною
Дмитришин, завідуючою кафедрою в Паризькому Інституті Східних мов та
цивілізацій, укладено угоду про співпрацю.
21. Надано методичну допомогу у зйомках передач телеканалів: «1+1»,
«КОН-ТАКТ», «ICTV», «Сівер-центр» та відділу ранкового мовлення Філії
ПАТ НСТУ «Миколаївська регіональна дирекція».
22. Участь у підготовці та проведенні виставково-ярмаркових заходів:
 зборів Чернігівського земляцтва в м. Києві;
 Туристичному Бізнес-форумі м. Запоріжжя.
23. Взяли участь у організації та проведенні загальноміських заходів:
 Дня Перемоги над нацизмом у Європі;
 Козацького свята;

 Дня міста Батурина;
 Свіча, запалена від серця.
24. Проведено маркетингові дослідження відвідуваності об’єктів заповідника
за критеріями: віку, регіону, пільгових категорій з метою формування
маркетингової політики закладу.
25. З метою покращення обслуговування відвідувачів заповідника, впроваджено систему «Аудіогід» на території Цитаделі Батуринської фортеці.
26. Розроблено спільно з Батуринською ОТГ проект Першого фестивалю
Батурина «Шабля» для участі в проекті «Малі міста – великі враження»,
оголошеного Міністерством культури України.
27. З метою поповнення бібліотеки заповідника новими книгами
співпрацювали з
потенційними дарувальниками, краєзнавцями. До
бібліотечного фонду надійшло 190 книг.
VІІ. Фондова робота.
1. Виконано комплекс робіт з обліку, інвентаризації та збереження музейних
цінностей, згідно діючих інструкцій.
2. Пройшли наукову інвентаризацію 694 предметів музейного значення.
З них:
 основний фонд - 494 музейних предметів;
 науково-допоміжний - 200 музейних предметів.
3. Підготовлено та проведено п’ятнадцять засідань фондово - закупівельної
комісії заповідника.
4. Підготували інформацію до МКУ щодо моніторингу стану обліку
музейних предметів державної частини Музейного фонду України.
5. Проведено звірення наявності з обліковою документацією групи
збереження «Археологія» та музейних предметів із дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння.
6. Проведена звірка археологічної колекції за результатами розкопок на
території Батурина 2016 року.
7. Проведено роботу та внесено зміни до Інструкції з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини музейного фонду
НІКЗ «Гетьманська столиця».
8. Продовжили співпрацю з ННДРЦУ (м. Київ):



щодо реставрації надгробного пам’ятника К.Г.Розумовськогопродовжено термін тимчасового зберігання;

за рахунок коштів спеціального фонду заповідника фахівцями
ННДРЦУ проведено етап реставрації на оригінальному на фрагменті
надгробка К.Г. Розумовського, 1805 р., скульптор І. П. Мартос барельєф (фрагмент ІV), білий мармур, Інв. № ВН-1343 з фондової
колекції заповідника «Гетьманська столиця». (Вартість реставраційноконсерваційних заходів – 13 000 грн. 00 коп.);

продовжено безкоштовні реставраційно-консерваційні заходи 2-х
музейних предметів групи збереження «Археологія», науководопоміжного фонду.
9. Продовжили співпрацю із Харківською філією ННДРЦУ з метою
безкоштовної реставрації 8-ми музейних предметів (різних груп
зберігання).
10. Продовжили співпрацю із Національною академією образотворчого
мистецтва та архітектури у сфері надання науково - методичних
рекомендацій щодо
зберігання 8-ох музейних предметів, підгрупи
збереження «Ікони», із фондової колекції заповідника «Гетьманська
столиця». Повернуто з реставрації 2 музейні предмети.
11. Проведено чотири засідання реставраційної ради.
12. Реставраторами заповідника:
 проведено реставрацію двох музейних предметів;
 забезпечено підготовку до експонування
та
транспортування
музейних предметів;
 проведено обробку музейних предметів із дерева від шкідників.
13. Підготовлено програму реставраційних робіт на 2018 рік.
14. Складено тематичну картотеку на музейні предмети, що пройшли
реставрацію в інших закладах.
15. Розроблено та укладено угоди на продовження терміну тимчасового
зберігання в НІКЗ «Гетьманська столиця» музейних предметів з інших
музейних закладів України:
 Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г.Возницького;
 Державний історико - культурний заповідник «Посулля».
16. Проведено комплекс робіт по збору предметів музейного значення для
створення експозицій:
 Музею Гетьманської слави, в палаці К. Г. Розумовського;
 Гетьман Іван Мазепа, в Гетьманському будинку на Цитаделі;

 Музейна садиба.
17.

Продовжили співпрацю з відділом із питань переміщення культурних
цінностей МКУ в напрямку поповнення фондової збірки заповідника.
Отримали з Чернігівської митниці ДФС - 10 предметів музейного
значення, Сумської митниці ДФС - 2 предмети музейного значення та
Київської міської митниці ДФС - 1 предмет музейного значення.

18. Організована та проведена одна етнографічна експедиція:
 село Кербутівка Борзнянського р-ну Чернігівської обл.
19. Підготовлено та проведено ХIV тур Акції «Подаруй Гетьманській столиці
експонат».
20. Висвітлювали на сайті заповідника інформацію про дарувальників та нові
надходження до фондової збірки.
21. Проводили підбір фондових матеріалів науковцям заповідника для роботи над науковими темами, написання статей, доповідей, тематико-експозиційних планів та концепцій на тимчасові і постійні виставки.
22. Проведено підготовку та видано на виставки 379 музейних предметів,
з них:
 основний фонд –199 музейних предметів;
 науково-допоміжний фонд – 172 музейних предметів;
 залучено з інших закладів – 8 музейних предметів.
23. Забезпечено контроль за дотримання норм тепло-воложистого, світлового
та біологічного режимів у музейних приміщеннях та сховищах заповідника.
24. Провели заходи щодо забезпечення безпеки музейних колекцій і
культурної спадщини, розроблені інструкції, рекомендації.
25. Підготовлено план фондової роботи на 2018 рік.
VІІІ. Робота Вченої ради
1.

Підготовлено та проведено засідання Вченої ради:
 з розгляду та затвердження тематико-експозиційних планів виставок;

з розгляду науково-дослідної роботи заповідника;
 з розгляду організації екскурсійно-туристичної діяльності заповідника;

з розгляду програми проведення науково-просвітницьких
заходів;

затвердження планів та звітів роботи.

ІХ. Науково-методична робота
1. З метою підвищення кваліфікації працівники НІКЗ «Гетьманська
столиця»:
 пройшли навчання в Інституті публічного управління та кадрової
політики НАКККіМ за темою "Актуальні питання збереження,
використання та популяризації музейних колекцій"(15-19 травня 2017
року);
 прийняли участь в роботі семінару-практикуму «Музеї в сучасному
світі», Міністерство культури України, Національний музей історії
України у Другій світовій війні( 11-12 грудня 2017р.).
2. З метою підвищення професійного рівня, організовано та проведено
щотижневі семінари-лекторії для наукових співробітників заповідника
«Історія України: питання відновлення історичної пам'яті та подолання
наслідків тоталітарного минулого в суспільстві» - проведено 8 засідань.
3. Організовано та проведено атестацію працівників заповідника у 2017
році, згідно плану.
Х. Робота у сфері охорони пам’яток культурної спадщини
1.
Постійно здійснювався
пам’яткоохоронного законодавства.

контроль

за

дотриманням

норм

2.
Підготовлена та надана звітність:
•
про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини НІКЗ
«Гетьманська столиця»;
•
інформація про стан ефективного використання нежитлових будинків
та приміщень, які належать до державної власності та до сфери управління
Міністерства культури України;
•
відомість про державне майно.
3.
Для забезпечення доступу до Воскресенської церкви-усипальниці
К.Розумовського (пам’ятки архітектури та містобудування національного
значення), з метою її екскурсійного відвідування згідно з графіком роботи
заповідника, відповідно укладених охоронних договорів та договорів про
строкове спільне безоплатне користування спільно з общиною щомісяця
складався графік роботи пам’ятки.
4.
Проведені археологічні роботи (серпень) з дослідження центру
колишньої Фортеці, на Майдані Гетьманської слави; продовжили вивчати
прибудову до будинку Кочубеїв, зведену у часи володіння цим маєтком К.
Розумовського, в урочищі Гончарівка, на приватних садибах по вул.
Шевченка, 13 та Згурського, 36.

5.
Велика робота проведена з нагального питання щодо передачі
комплексу «Цитаделі Батуринської фортеці» у державну власність з
віднесенням до сфери управління Міністерства культури України та передачі
на баланс НІКЗ «Гетьманська столиця». Обговорення зазначеного питання
було на порядку денному під час візиту 20.06.2017 р. Міністра культури
України Є.Нищука до Батурина та 19.10.2017 р. наради під головуванням
Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А.
6.
У поточному році проведено обстеження та оцінку технічного стану
об’єкта за адресою вул. Партизанська 18, м. Батурин для зміни цільового
призначення та проведення реконструкції будівлі. Розробляється проектно –
кошторисна документація реконструкції житлового будинку під музейну
садибу. Всі зазначені роботи виконуються за кошти спеціального рахунку
установи.
7.
15.09.2017 р. на замовлення НІКЗ «Гетьманська столиця» було
укладено угоду з інститутом «УкрНДІпроектреставрація на розробку
проектно - кошторисної документації реставраційно – ремонтних та
гідроізоляційних робіт відкритої тераси палацу К.Г.Розумовського за
адресою вул. Набережна, 1, м. Батурин.
8.
10.10.2017 р. проектно - кошторисну документацію на проведення
реставраційно – ремонтних та гідроізоляційних робіт відкритої тераси палацу
К.Г.Розумовського за адресою вул. Набережна, 1, м. Батурин було передано
у філію ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області для отримання
експертного звіту. Позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної
документації отримано 01.12.2017 р.
9.

Проводилась популяризація справи охорони культурної спадщини.

ХI.

Робота у сфері охорони навколишнього природного cередовища

1. Проводився регулярний огляд насаджень заповідника на предмет відводу,
оформлення матеріалів та видалення небезпечних, фаутних, сухостійних
дерев, згідно вимог природоохоронного законодавства України.
2. Після завершення необхідної процедури оформлення дерев в рубку, з
дотриманням умов проведення санітарних заходів на територіях природнозаповідного фонду України, протягом 2017 року, у відповідності до виданих
Батуринською міськрадою Ордерів №7, №14, №15, №16, проведені вибіркові
санітарні рубки на територіях заповідника.

3. Проводилася підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу
замість загиблих у парку «Кочубеївський» та висадка рослин з підвищеними
декоративними властивостями (ялівцю звичайного та козацького).
4. Проводилася висадка дерев, чагарників, багаторічних квітів на земельних
ділянках НІКЗ “Гетьманська столиця”.
5. Проводилася робота по розширенню асортименту квітів (петунії ампельні),
підбору сортів форм, однорічних квітів, внесенню їх в асортимент
заповідника і висадці на клумбах.
6. Здійснювався контроль за дотриманням встановленого режиму на
територіях заповідника з метою попередження пожеж, недопущення
самовільних вирубів, пошкодження дерев та чагарників, випасання худоби і
т.д.
7. Проводилася робота з органами місцевого самоврядування по
дотриманню законодавчо встановлених режимів використання земель
історико-культурного призначення.
8. Проводилася робота з екологічного виховання мешканців м. Батурин,
відвідувачів заповідника:
 встановлювлено інформаційний щит за межами огорожі заповідника;
 велася роз’яснювальна робота в процесі щоденних оглядів територій
та спілкування з мешканцями м.Батурин і відвідувачами заповідника.
9. Виконувалися всі необхідні сезонні роботи (культивація, захист від
шкідників та хвороб, значний об’єм робіт по формуванню і обрізці крон
зелених насаджень, а саме: ялівця звичайного, козацького, самшиту, туї
західної, туї колоновидної, туї західної, липи дрібнолистої, захист від
пошкоджень гризунами, догляд газонів, прибирання від снігу, листя, сміття,
інше) по догляду за:











парком біля палацу К.Г.Розумовського;
яблуневим садом заповідника;
парком “Кочубеївський”;
територією “Цитаделі Батуринської фортеці”;
територією “Гончарівки”;
територією могили П.Прокоповича;
територією Покровської цпш;
територією “Садиби Дяченка”;
територією Троїцького собору;
територією Майдану Гетьманської слави;

10.Проведено атестацію завідувача сектору «Парк
Розумовського».

біля

палацу

К.Г.

11.Забезпечено ведення журналів фіксації всіх необхідних сезонних робіт, які
виконуються завідувачем сектору та завідувачем паркового відділу і ведуться
з метою належного утримання зелених насаджень заповідника.
ХII. Господарська діяльність та забезпечення життєдіяльності

заповідника «Гетьманська столиця»
1. Забезпечено:
 належна охорона об’єктів заповідника, збереження матеріальних
цінностей;
 ефективне та раціональне використання паливно-енергетичних
ресурсів, надійна і економічна робота енергоустановок, запобігання
аварій, створення безпечних і сприятливих умов праці під час їх
експлуатації;
 належний температурний режим в приміщеннях заповідника;
 безперебійне постачання електроенергії до об’єктів заповідника для
забезпечення їх життєдіяльності;
 підтримання систем каналізації та водопостачання об’єктів заповідника
в робочому стані;
 вивіз рідких відходів з вигрібних ям та твердих побутових відходів;
 комплекс робіт та заходів з питань пожежної безпеки, цивільної
оборони та охорони праці.
2. Регулярно проводилися технічні обслуговування та поточний ремонт:
 ліфту палацу К.Г. Розумовського;
 електрообладнання заповідника;
 підйомника палацу К.Г. Розумовського;
 вогнегасників;
 системи криготанення палацу К.Г. Розумовського;
 автотранспорту;
 паркової техніки.
3. Забезпечувався систематичний
електроенергії та води.

контроль обсягів споживання газу,

4. Забезпечено належне виконання
електроенергії та води.

угод

по

споживанню газу,

5. Здійснені комплексні заходи щодо готовності об’єктів НІКЗ “Гетьманська
столиця” до роботи в опалювальний період 2017/2018 рр.:
 палацу К.Г. Розумовського;
 Будинку Генерального суду (будинок В. Кочубея);

 Воскресенської ЦПШ (Музей археології Батурина);
 господарчого двору «Садиба Дяченка»;
 Покровської ЦПШ (адміністративного приміщення).
6. Проведена роз’яснювальна робота з працівниками заповідника щодо
економного та раціонального використання природного газу, електроенергії
та води.
7. Забезпечено утримання в належному стані будівель та приміщень, та
підтримання в приміщеннях нормального температурного режиму .
8. Здійснено огляд димовентиляційних каналів:
 котельні палацу К.Г.Розумовського;
 топочної Будинку генерального судді В.Кочубея;
 топочної Воскресенської ЦПШ, оформлені відповідні акти.
9. Забезпечено утримання в належному стані:
 автомобільного транспорту заповідника;
 електроінструменту;
 бензоінструменту;
 іншої техніки та реманенту.
10. Проведене технічного обслуговування:
 ШГРП котельні палацу К.Г. Розумовського;
 редукторів топочних Будинку генерального судді В. Кочубея та
Воскресенської ЦПШ (Музею археології Батурина);
 газового обладнання заповідника.
11. Виконаний поточний ремонт:
 Палацу К.Г. Розумовського;
 Будинку генерального судді В. Кочубея;
 Покровської ЦПШ (адміністративне приміщення);
 топочної Будинку генерального судді В. Кочубея.
12. Здійснений поточний ремонт:
 зовнішньої підсвітки палацу К.Г. Розумовського;
 декоративної огорожі фруктового саду;
 тротуарів і доріжок на об’єктах заповідника.
13.Працівники заповідника забезпечуються необхідним приладдям,
матеріалами, спецодягом.
14. Забезпечено:
 перепідготовку та навчання електрика (електробезпека - 3 група
допуску);
 перепідготовку та навчання операторів котельні.

15. Проводились профілактичні роботи на відео серверах та комп’ютерах
заповідника.
16. Забезпечувалася технічна підтримка та забезпечення безперебійної
роботи інтернет - каналів заповідника.
17. Забезпечувалася інформаційно-технічна підтримка веб-сайту
(www.baturin-capital.gov.ua ).
18. Проводився технічний огляд пожежних та охоронних систем заповідника.
19. Забезпечувалася консультаційна підтримка у плані використання офісної
техніки, програмного забезпечення, охоронних та пожежних систем.

