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КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАРХІВУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

24.10.14 р. 

 

Про інформаційну та видавничу 

діяльність держархіву області  

                                                          Миколаїв 

 

 

Колегія, заслухавши інформацію начальника відділу інформації та використання 

документів Мельник М.О. про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області 

відзначає, що протягом січня-жовтня 2014 року державним архівом області проведено 

значну роботу у напрямку інформаційної та видавничої діяльності:  у двох читальних 

залах архіву працювали з документами 530 користувачів;  виконано 2185 запитів 

соціально-правового характеру (у тому числі майнових), тематичних, персональних 

(генеалогічних та біографічних);  документи держархіву оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті держархіву, у засобах масової інформації та під час проведення інформаційних 

заходів.  

За звітний період підготовлено та проведено 15 документальних виставок, 6 

ініціативних повідомлень, 7 радіопередач, 14 публікацій, 13 телепередач. Проведено 5 

оглядових екскурсій та 24 заняття (лекцій, семінарських та практичних занять) з 

архівознавства, історії, теорії та практики архівної справи, 24 заняття з історії державних 

установ. 

Вийшло друком видання «Николаевская область в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют.» 

Взято участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Історичні мідраші 

Північного Причорномор’я», організованій Миколаївським товариством єврейської 

культури, Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського, 

Миколаївським інститутом права Національного університету «Одеська юридична 

академія», з доповідями: «Діяльність уповноважених Всеукраїнського єврейського 

громадського комітету з надання допомоги потерпілим від погромів у Вознесенському 

повітові та колоніях Миколаївської губернії» та «Проведення політики коренізаціі щодо 

єврейського населення України на території Миколаївського округу у 1924-1930-х роках».  

Взято участь в обласній науково-практичній конференції «Миколаївщина в роки 

Другої світової війни: історія і пам’ять», організовані у Миколаївському науково-

методичному центрі для вчителів, із доповіддю «Миколаївщина під час Великої 

Вітчизняної війни за документами державного архіву Миколаївської області». 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.10 № 498-р 

«Про схвалення Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та 

політичних репресій у Миколаївській області на  2011-2015 роки» щопівроку надаються 

переліки документів щодо місць поховань осіб, загиблих під час Великої Вітчизняної 

війни на території області. У першій половині 2014 року укладено та надіслано до 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської 

облдержадміністрації цього року надіслано відомості про наявність військових поховань у 

населених пунктах Снігурівського району Миколаївщини. 

На виконання листа Укрдержархіву від 03.02.2014 № 02.4/341 виявлено та 

скопійовано рішення виконавчої влади, що містять відомості про передачу майна 

громадським організаціям колишнього СРСР. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України А.П.Яценюка від 26 травня 

2014 року № 18201/1/1/1-14 до листа Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин від 13 травня 2014 року          



№ 04-31/14-267 (90996) укладено та надано облдержадміністрації інформацію щодо 

кількості та місць поселення на території Миколаївської області етнічних українців, 

депортованих з території Польської Народної Республіки у 1945-1953 рр., укладену за 

документами виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих. 

Проведено День відкритих лекцій, присвячений 69-й річниці перемоги у Великій 

Вітчизняній війні та 70-й річниці визволення України від нацистських загарбників. Під 

час лекцій студентам представлені оригінали документів, газети, книги часів Великої 

Вітчизняної війни, у тому числі періоду окупаційних німецько-румунських органів влади. 

У заходах взяли участь заступник голови Миколаївської облдержадміністрації 

Ничипорчук А. Г., ветеран Великої Вітчизняної війни, капітан-лейтенант Новосільський 

М. В., студенти 1-го, 4-го та 5-го курсів Інституту історії та права Миколаївського 

національного університету ім. В. О. Сухомлинського та Миколаївського комплексу 

Національного університету «Одеська юридична академія». 

Взято участь у засіданні «круглого столу», присвяченого 100-й річниці від дня 

початку Першої світової війни 1914-1918 років, під час котрого презентовано виставку-

презентацію документів «Наслідки та значення «Великої війни». 

Проведено День відкритих дверей для викладачів історії професійно-технічних 

училищ Миколаївської області 

Разом з тим, досі не вирішено питання із розміщенням публікацій у друкованих 

засобах масової інформації. 

 

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ: 

 

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів   

Мельник М.О. «Про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області» прийняти 

до відома. 

 

2. Укласти угоди із друкованими ЗМІ щодо розміщення в них архівних матеріалів. 

Термін: IV квартал 2014 року. 

 

 
Голова колегії, 

директор держархіву       Л.Л.Левченко 

 

 

Секретар колегії        О.В.Федорович 

 

 
 


