
 

 
Державна архівна служба України 

 
Миколаївська обласна державна  

адміністрація 
 

Державний архів  
Миколаївської області 

 

 
ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
17.12.2018 № 12 
 
м.Миколаїв 
 
Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Климова Л.С., Колесник Н.А., Котляр Ю.В.,           
Кузьменко Н.В., Пікуль Г.Б., Серединський О.В., Сидоренко А.І., Тригуб О.П. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки 

«Миколаївська обласна друкарня у 1926-1940 рр.». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
2. Розгляд та схвалення текстів ініціативних інформувань «З історії с. Воєводське Арбу-
зинського району Миколаївської області», «З історії с. Явкине Баштанського району 
Миколаївської області», «З історії с. Коблеве Березанського району Миколаївської 
області», «З історії с-ща Грейгове Вітовського району Миколаївської області», «З іс-
торії с. Миколо-Гулак Казанківського району Миколаївської області», «З історії с. Ро-
занівка Новобузького району Миколаївської області». 

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 2018 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Миколаївська обласна 
друкарня у 1926-1940 рр.», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держ-
архіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 
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Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 77 документів 
із фонду «Комунальне підприємство «Миколаївська обласна друкарня» управління у справах 
преси та інформації виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів» 
(ф. Р-564) за 1926-1940 роки: про зміну підпорядкування підприємства, обсяги виробництва 
газет та інших друкованих виробів, потреби у матеріалах та устаткуванні, кількість та особо-
вий склад працівників, стаханівський рух тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Миколаївська обласна друкарня у 1926-1940 рр.» та рекомендувати до оприлюднення на 
офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Миколаїв-
ська обласна друкарня у 1926-1940 рр.» та рекомендувати до оприлюднення 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 2018 рік підготовлено ініціативні інформування «З історії с. Воєводське Арбузинсь-
кого району Миколаївської області», «З історії с. Явкине Баштанського району Миколаївсь-
кої області», «З історії с. Коблеве Березанського району Миколаївської області», «З історії с-
ща Грейгове Вітовського району Миколаївської області», «З історії с. Миколо-Гулак Казан-
ківського району Миколаївської області», «З історії с. Розанівка Новобузького району Мико-
лаївської області». 
 Тексти ініціативних інформувань додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів держархіву області, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що ініціативні інформування містять відомості про фонди 
держархіву області, в котрих є інформація з історії відповідного населеного пункту: час за-
снування та обставини заселення, кількість мешканців у різні роки, діяльність промислових 
підприємств, сільськогосподарських артілей (колгоспів), навчальних, освітніх та медичних 
установ та ін., роботу сільських Рад, до складу котрих входили населені пункти, інформацію 
про перебіг подій під час тимчасової нацистської окупації 1941-1944 рр. та відновлення на-
родного господарства після Другої світової війни. 

Запропонував схвалити тексти ініціативних інформувань та рекомендувати до надси-
лання їх до архівних секторів/відділів райдержадміністрацій, районних та сільсь-
ких/селищних рад для ознайомлення та використання. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити тексти ініціативних інформувань «З історії с. Воєводське Арбузинсько-
го району Миколаївської області», «З історії с. Явкине Баштанського району Миколаївської 
області», «З історії с. Коблеве Березанського району Миколаївської області», «З історії с-ща 
Грейгове Вітовського району Миколаївської області», «З історії с. Миколо-Гулак Казанків-
ського району Миколаївської області», «З історії с. Розанівка Новобузького району Микола-
ївської області» та рекомендувати до надсилання їх до архівних секторів/відділів рай-
держадміністрацій, районних та сільських/селищних рад для ознайомлення та використання. 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


