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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та схвалення тексту публікації «До 135-ї річниці створення Миколаївської 

міської громадської бібліотеки». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації «До 140-річчя від дня народження 
М.П.Леонтовича – українського композитора, громадського діяча, педагога». 

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 публікацію «До 135-ї річниці створення Миколаївської місь-
кої громадської бібліотеки». 

У публікації детально викладено історію організації та діяльності міської громадської 
бібліотеки з 1881 року по 1920 рік: є відомості про проведення зборів засновників, затвер-
дження статутів за різні роки, розміщення бібліотеки у різних приміщеннях, організацію чи-
талень, проведення заходів для збору коштів на утримання закладу, збільшення книжкового 
фонду та поповнення періодичними виданнями, про стягнення плати за користування послу-
гами, наведені статистичні дані про кількість абонентів. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н.  
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Виступаюча зазначила, що публікація значна за обсягом та цікава за змістом, у ній 

викладено історію громадської бібліотеки за увесь дорадянський період, надано відомості 
про реорганізацію та перейменування закладу, котрий працює досьогодні.   

Запропонувала схвалити текст публікації «До 135-ї річниці створення Миколаївської 
міської громадської бібліотеки» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «До 135-ї річниці створення Миколаївської міської 
громадської бібліотеки» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові держар-
хіву 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 текст публікації «До 140-річчя від дня народження 
М.П.Леонтовича – українського композитора, громадського діяча, педагога», котру плану-
ється оприлюднити на офіційному веб-сатові держархіву області. 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що Микола Павлович Леонтович з 1901 року мешкав у м. Ми-
колаїв, обіймав посаду міського голови у 1909-1917 рр., заснував акваріум, котрий згодом 
став миколаївським зоопарком.  

Леонтович М.П. був обраний гласним Миколаївської міської думи, був членом Мико-
лаївського відділу Російського товариства охорони народного здоров’я, особливого Комітету 
піклування про народну тверезість, Миколаївського присутствія у портових справах, голо-
вою санітарно-статистичного бюро, з будівництва набережної, по військовій повинності при-
сутствія, Миколаївського районного військово-промислового комітету, одним із директорів 
Миколаївського комітету піклування при тюрмах, почесним мировим суддею. У 1915-1916 
роках, під час Першої світової війни, він керував Миколаївським районним воєнно-
промисловим комітетом, котрий займався допомогою урядовим та військовим організаціям у 
питаннях постачання армії та флоту предметами озброєння та забезпечення. 

У роки, коли Микола Павлович був міським головою, у м. Миколаїв було відкрито: 
1908 року – перший кінотеатр, 1913 року – вчительський інститут, друга чоловіча гімназія та 
природничо-історичний музей, 1914 року – художній музей, у грудні того ж року був відкри-
тий рух електричного трамваю, 1914-1915 року обладнано музей навчальних приладів Мико-
лаївських міських початкових училищ. 1911 року було засновано суднобудівний завод 
«Руссуд», 1915 року – Трубочний і електромеханічний завод (Темвод). 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 140-річчя від дня народження 
М.П.Леонтовича – українського композитора, громадського діяча, педагога» та рекомендува-
ти до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст текст публікації «До 140-річчя від дня народження 
М.П.Леонтовича – українського композитора, громадського діяча, педагога» та рекомендува-
ти до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


