Інформація про підсумки роботи
відділу інформації та використання документів за 2015 рік
2015 року спеціалістами відділу інформації та використання документів виконано
2652 запити соціально-правового характеру (у тому числі майнових), 2 біографічних
запити, 48 іноземних запитів, 66 тематичних запитів, надано відповіді на 36 генеалогічних
запитів.
У читальних залах держархіву області працювали 521 користувач, яким видано 9910
од.зб. на паперовій основі.
Відповідно до плану роботи відділу на 2015 рік підготовлено:
- 15 виставок: «До 125-ї річниці створення телефонної мережі у м. Миколаїв»,
«Миколаїв під час Кримської (Східної) війни 1853-1856 рр.», «До 210-річчя
Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства», «З історії
театрального мистецтва у м. Миколаїв (до 165-ї річниці створення першого театру у
місті)» «До 115-річчя створення Миколаївського імператорського музичного училища
(нині Миколаївське державне вище музичне училище)», «Миколаївщина під час Другої
світової війни за документами держархіву Миколаївської області», «До 75-річчя відкриття
Новобузького педагогічного училища (нині Новобузький педагогічний коледж
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського)», «До 35-ї річниці
збудування Миколаївського глиноземного заводу», «До 85-річчя заснування
Миколаївського суднобудівного технікуму (нині Миколаївський політехнічний коледж)»,
«До 115-річчя Миколаївського градоначальства», «До 240-річчя від дня народження О.С.
Грейга, адмірала, Миколаївського і Севастопольського військового губернатора»,
«Керівники архівних установ Миколаївської області», «Голодомор 1932-1933 рр.
Миколаївщина.», «До 215-ї річниці відкриття й освячення в Миколаєві Старокупецької
церкви Різдва Пресвятої Богородиці (нині кафедральний собор Різдва Пресвятої
Богородиці)», «До 125-річчя в з часу заснування у с. Мигія Ольгинсько-Скаржинської
сільськогосподарської школи (нині Мигіївський коледж Миколаївського національного
аграрного університету)»;
- 10 публікацій: «Сторінки історії Миколаївського комітету шкіл письменності», «З
історії діяльності Миколаївського міського товариства «Друзі дітей» (до 85-ї річниці від
дня створення)», «З історії створення та діяльності ДП «Миколаївський лікеро-горілчаний
завод», «З історії Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. статс-секретаря
графа С.Ю.Вітте», «З історії діяльності правління Новобузького просвітницького
товариства», «До 100-річчя створення у Миколаєві трубочного та електромеханічного
заводу», «Архівісти державного архіву Миколаївської області – учасники бойових дій
Другої світової війни», «З історії Миколаївського міського стадіону», «Діяльність
Миколаївського піклувального про в’язниці комітету», «З історії Миколаївського
українського пересувного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка», «До 120-ї річниці від
дня народження М.Д.Лагути, миколаївського краєзнавця, археолога, педагога»;
- 3 телепередачі: «Очаківський Свято-Миколаївський воєнний собор у документах
ДАМО», «Протоієрей Свято-Миколаївського воєнного собору Гавриїл Судковський у
документах ДАМО», «Миколаївщина під час Другої світової війни за документами
ДАМО»;
- 5 радіопередач: «Сторінки історії Миколаївського скляного заводу»,
«М.Л.Кропивницький у Миколаєві (до 175-річчя від дня народження)», «Внесок
українського народу у перемогу Антигітлеровської коаліції у Другій світовій війні», «До
120-річчя відкриття у Миколаєві першої фотографії», «До 120-ї річниці від дня
народження М.Д.Лагути, миколаївського краєзнавця, археолога, педагога», «До Дня
вшанування пам’яті жертв Голодомору»;
- 6 ініціативних інформацій: «До 175-річчя з часу заснування с. Миколаївка
Казанківського району», «До 220-річчя з часу заснування с. Краснопіль Врадіївського

району», «До 40-річчя з часу заснування м. Южноукраїнськ Арбузинського району», «До
105-річчя з часу заснування смт Кудрявцівка Веселинівського району», «До 85-річчя з
часу заснування с. Шевченкове Жовтневого району», «До 220-річчя з часу заснування
с. Дмитрівка Березанського району»;
- проведено 7 оглядових екскурсій.
Позапланово підготовлено:
- 7 виставок: «Свідчення про ШОА», виставка оригіналів документів (архівнослідчих справ репресованих) під час презентації 6 тому видання «Реабілітовані історією.
Миколаївська область.», виставка оригіналів документів «Миколаївщина під час Другої
світової війни за документами держархіву Миколаївської області» під час проведення
«круглого столу» «Участь українського народу у Другій світовій війні», документальна
он-лайнова виставка, присвячена подвигу учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні, «До 70-ї річниці завершення Другої світової війни», «До
Дня партизанської слави», «Гроші Північного Причорномор’я від дельфінчика до гривні»;
- 6 телепередач: «Жіноча доля на війні» (2), «Подвиг десанту К.Ф.Ольшанського під
час звільнення м. Миколаїв», сюжет про національний склад Миколаївщини у 20-х роках
ХХ ст. для ток-шоу «КонтрАргумент», «Поліція Миколаєва у документах ДАМО»,
«Миколаївщина 22 червня 1941 року. Початок війни.» (До Дня скорботи і пам’яті жертв
війни в Україні);
- 8 радіопередач, присвячених 70-й річниці Перемоги.
Взято участь у круглому столі «Формування міжетнічної толерантності на
поліетнічних територіях: здобутки, проблеми, перспективи».
Взято участь в організації та проведенні «круглого столу» за темою: «Участь
українського народу у Другій світовій війні» з доповідями «Жіноча доля під час Другої
світової війни за документами Державного архіву Миколаївської області», «Окупаційний
режим на Миколаївщині під час Другої світової війни за документами Державного архіву
Миколаївської області».
Взято участь у конференції «Исторические мидраши Северного Причерноморья» з
доповіддю «З історії Миколаївського чоловічого двокласного початкового єврейського
училища».
Взято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Літературна
Миколаївщина – актуальні проблеми збереження культурно-історичної спадщини» з
доповідями «В.В.Високов – актор, режисер, видатний діяч культури і сценічного
мистецтва», «До 175-річчя від дня народження М.Л.Кропивницького».
Взято участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Архів. Історія.
Сучасність», присвяченій 95-річному ювілею Державного архіву Одеської області, з
доповіддю «Архівісти Державного архіву Миколаївської області – учасники бойових дій
Другої світової війни».
Взято участь у презентації 6 тому видання «Реабілітовані історією. Миколаївська
область.» та виставки документів з фондів держархіву Миколаївської області, які
висвітлюють політичні репресії на Миколаївщині.
Взято участь в організації та проведенні спільно з Миколаївським обласним центром
пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності «Реабілітовані історією –
Книга пам’яті» та за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації і
Миколаївської обласної ради «круглого стілу» до Дня пам’яті жертв політичних репресій
на тему: «Політичні репресії як складова функціонування тоталітарного режиму.
Вагомість увічнення пам’яті жертв політичних репресій на сучасному етапі».
На виконання наказу Державної архівної служби України від 23 лютого 2015 року
№ 36 «Про участь державних архівів із вшанування подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» виявлено, укладено перелік та надіслано до
Укрдержархіву 12 фотодокументів для включення до експозиційного плану

постійнодіючої он-лайнової виставки, присвяченої подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Відповідно до листа Укрдержархіву від 27 квітня 2015 року № 02.3/1384 проведено
виявлення документів з історії азербайджанського народу, з історії розвитку економічних,
культурних, наукових зв’язків між Україною та Азербайджаном.
Начальник відділу брав участь у засіданнях регіональної комісії з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках та
обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних із видачею посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при Департаменті соціального захисту
облдержадміністрації.
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