ПРОЕКТ

Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації від
14.05.2008 № 149

У зв’язку з кадровими змінами та закінченням терміну дії Плану заходів з
підготовки тому „Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область”,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
14.05. 2008 № 149 „Про підготовку і випуск тому „Звід пам’яток історії та
культури України: Полтавська область” внести зміни:
1. Затвердити склад обласної редакційної колегії з підготовки тому „Звід
пам’яток історії та культури України: Полтавська область” у новій редакції
(додається).
2. Затвердити заходи із підготовки тому „Звід пам’яток історії та культури
України: Полтавська область” на 2013-2018 роки (додаються).
3. У пункті 4 прізвище Годзенко В.Д. замінити на Фасій Г.І.
4. Пункт 5 викласти у такій редакції: „Контроль за виконанням
розпорядження покласти на заступника голови − керівника апарату
облдержадміністрації Пархоменка В.О.”

Голова
обласної державної
адміністрації

О. УДОВІЧЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації

Склад
обласної редакційної колегії з підготовки тому
„Звід пам’яток історії та культури України:
Полтавська область”
Пархоменко
Валерій Олексійович

− заступник голови − керівник апарату
обласної державної адміністрації, голова
редколегії

Онищенко
Володимир Вікторович

− заступник голови обласної ради, заступник
редколегії (за згодою)

Фасій
Геннадій Іванович

управління
культури
− начальник
Полтавської
обласної
державної
адміністрації, заступник голови редколегії

Петрук
Юрій Олександрович

− начальник управління містобудування та
архітектури
обласної
державної
адміністрації, заступник голови редколегії
Члени редакційної колегії:

Андрієць
Валентина Андріївна
Білоусько
Олександр Андрійович
Гаврилюк
Надія Оксентіївна

− завідувач науково-методичного відділу
Полтавського
краєзнавчого
музею,
секретар редколегії
− керівник науково-редакційного підрозділу
Центру
по
дослідженню
історії
Полтавщини (за згодою)
− провідний
науковий
співробітник
Інституту археології НАН України, доктор
історичних наук, куратор підготовки
археологічної частини „Зводу” (за згодою)
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Вадімов
Вадим Митрофанович
Гудим
Валентина Володимирівна

− начальник
управління
з
питань
містобудування та архітектури міської
ради, головний архітектор міста, доктор
архітектури, професор (за згодою)
− директор Державного архіву Полтавської
області

Вождаєнко
Валентина Володимирівна

− заступник начальника управління −
начальник відділу охорони культурної
спадщини
та
культурної
політики
управління культури облдержадміністрації

Єрмак
Олександр Петрович

кафедри
історії
України
− доцент
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г.Короленка, кандидат історичних наук
(за згодою)

Кречко
Лариса Миколаївна

управління
культури
− начальник
виконавчого комітету Полтавської міської
ради (за згодою)

Кривошея
Володимир Володимирович

− перший заступник директора Українського
інституту національної пам’яті, доктор
історичних наук, професор (за згодою)

Кулатова
Ірина Миколаївна

− директор Центру охорони та досліджень
пам’яток археології управління культури
обласної державної адміністрації

Курчакова
Ольга Миколаївна

− директор Полтавського художнього музею
(галерея
мистецтв)
імені
Миколи
Ярошенка (за згодою)

Мирошниченко
Володимир Іванович

− директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації

Мокляк
Володимир Олександрович

− заступник директора з наукової роботи
Полтавського краєзнавчого музею (за
згодою)
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Перепелиця
Микола Петрович

− директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації

Порохня
Світлана Казимирівна

− заступник міського голови Полтавського з
питань діяльності виконавчих органів
(питання
діяльності
і
розвитку
гуманітарної сфери) (за згодою)

Пошивайло
Олександр Миколайович

Інституту
керамології,
− директор
відділення Інституту народознавства НАН
України, доктор історичних наук (за
згодою)

Степаненко
Микола Іванович

Полтавського
національного
− ректор
педагогічного
університету
імені
В.Г.Короленка, доктор філологічних наук,
професор, академік Академії вищої освіти
України (за згодою)

Супруненко
Олександр Борисович

− провідний науковий співробітник Центру
охорони та досліджень пам’яток археології
управління
культури
Полтавської
облдержадміністрації,
заступник
директора
ДП
НДЦ
„Охоронна
археологічна служба України” Інституту
археології НАН України”, кандидат
історичних наук, (за згодою)

Терпиловський
Ростислав Всеволодович

− завідувач
кафедри
археології
та
музеєзнавства Національного університету
імені Т.Г.Шевченка, доктор історичних
наук, професор (за згодою)

Титова
Олена Миколаївна

− директор Центру пам’яткознавства НАН
України і УТОПІК, кандидат історичних
наук, доктор філософії, куратор підготовки
археологічної частини „Зводу” (за згодою)

Фесик
Катерина Борисівна

− директор
Полтавського
музею (за згодою)

краєзнавчого
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Якименко
Микола Андрійович

Заступник голови − керівник
апарату облдержадміністрації

− завідувач
кафедри
українознавства
Полтавської державної аграрної академії,
доктор історичних наук (за згодою)

В.О. Пархоменко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

План заходів
з підготовки тому „Звід пам‘яток історії
та культури України: Полтавська область”
1. Організувати та провести роботи з обстеження, дообстеження, виявлення
пам’яток усіх видів у районах та містах області; видання книг „Зводу пам’яток
історії та культури: Полтавська область” за окремим графіком.
2013-2018 роки.

Управління
культури
облдержадміністрації,
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
спільно
із
райдержадміністраціями,
міськвиконкомами.

2. Підготувати та видати науково-інформаційне видання „Більське городище
та його округа: Звід пам’яток археологічної культурної спадщини”.
2013 рік.

Центр охорони та досліджень пам’яток
археології
управління
культури
облдержадміністрації,
Історикокультурний заповідник „Більськ”.

3. Визначити відповідальних за підготовку матеріалів до „Зводу пам’яток
історії та культури України: Полтавська область” у кожному районі, місті
обласного підпорядкування та ввести їх до складу робочих груп з підготовки книг
„Зводу”.
2013 рік.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми
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4. Забезпечити робочу групи з підготовки матеріалів до „Зводу пам’яток
історії та культури: Полтавська область”, яка діє при Полтавському краєзнавчому
музеї, технічними засобами під час підготовки і випуску однойменного
багатотомного енциклопедичного видання.
2013-2018 роки.

Управління
облдержадміністрації.

культури

5. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації хід підготовки до
випуску тому „Звід пам’яток історії та культури: Полтавська область”, презентації
виданих книг „Зводу”.
2013-2018 роки.

Заступник голови − керівник
апарату облдержадміністрації

Департамент
інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної державної
адміністрації.

В.О. Пархоменко

