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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної виставки «Ми-

колаївщина у червні-серпні 1941 року». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної виставки «До 20-ї 
річниці Конституції України». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено фотодокументальну виставку «Миколаївщина у червні-серпні 
1941 року». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів, к.і.н. 

Доповідач зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 29 документів, 
що охоплюють період від першого дня німецько-радянської війни до початку нацистської 
окупації області: про оголошення військового стану в області, про проведення політмасової 
роботи серед населення, проведення мітингів та збір врожаю, щодо ходу мобілізації в райо-
нах та проведення політичної агітаційної роботи, щодо вступу добровольців до лав Червоної 
Армії, організації винищувальних батальйонів, залучення жінок до роботи у промисловості, 
щодо підготовки жінок – трактористів, комбайнерів, про створення кавалерійського полку з 
добровольців під керівництвом Г.М.Іщенка, про влаштування переправ через р. Південний 
Буг для евакуації, про затвердження складу обласної евакуаційної комісії 5 серпня 1941 року, 
про економічний стан Миколаївської області напередодні війни. Виставка доповнена кілько-
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ма фотодокументами: жителі обласного цент- ру слухають оголошення про вторгнення Ні-
меччини на територію СРСР 22 червня 1941 року, а також фото зенітників, що вели бої під 
час оборони м. Миколаїв у серпні 1941 року. 

Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної виставки «Мико-
лаївщина у червні-серпні 1941 року» та рекомендувати до розміщення на офіційному              
веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Ми-
колаївщина у червні-серпні 1941 року» та рекомендувати до розміщення на офіційному              
веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 20-ї річниці Консти-
туції України», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області, д.і.н. 

Виступаюча зазначила, що до ювілейної річниці прийняття основного закону України 
підготовлено документальну он-лайнову виставку, до котрої включено цифрові копії 19 до-
кументів з різних архівів: Національного архіву Швеції, Російського державного архіву дав-
ніх актів, державного архіву Миколаївської області. Це «Договори і Постановлення Прав і 
вольностей Війська Запорозького між Ясновельможним паном Пилипом Орликом, новооб-
раним гетьманом Війська Запорозького, і між генеральною старшиною, полковниками, а та-
кож названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами 
утверджені обома сторонами вільним голосуванням і Ясновельможного гетьмана урочистою 
присягою підтверджені року від Різдва Христового 1710, Квітня 5, в Бендерах», Конституція 
УСРР 1919 року, документи про розгляд та обговорення проектів Конституції СРСР 1936 та 
1977 рр., а також документи та статті у друкованих ЗМІ, укладені під час прийняття Консти-
туції України 1996 року. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«До 20-ї річниці Конституції України» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-
сайтові держархіву області, а також підготувати стендову виставку, котру розмістити у при-
міщенні корпусу № 2 держархіву області для ознайомлення відвідувачів з документами. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «До 20-ї 
річниці Конституції України» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові 
держархіву області, а також підготувати стендову виставку, котру розмістити у приміщенні 
корпусу № 2 держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


