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Голова – Колесник Н.А. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Климова Л.С., Котляр Ю.В., Кузьменко Н.В.,      
Пікуль Г.Б., Сидоренко А.І., Тригуб О.П., Федорович О.В., Хозяшева Г.І. 
 
 
Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної онлайнової 
виставки «Медично-лікувальна справа на Миколаївщині у 1920-1923 рр.». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення текстів доповідей «Діяльність частин особливого призначен-

ня на Миколаївщині», «Миколаївський краєзнавець Дмитро Іванович Заковоротній (за доку-
ментами особового фонду)», «Чистка партії на Миколаївщині у 1929 році» для участі у 
ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції. 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-

таря науково-методичної ради. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану оргроботи держархіву на 2021 рік нею 

підготовлено фотодокументальну онлайнову виставку «Медично-лікувальна справа на Ми-
колаївщині у 1920-1923 рр.», котру планується оприлюднити на офіційному вебсайті держ-
архіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А. – в. о. директора держархіву, голова науково-методичної ради. 
Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 112 докумен-

тів з фондів «Миколаївський губернський відділ охорони здоров’я» (Р-76), «Миколаївський 
повітовий відділ охорони здоров’я» (Р-77), «Вознесенський повітовий відділ охорони здо-
ров’я» (Р-68) за 1920-1923 рр., котрі розповідають про створення та діяльність медично-
лікувальних установ у м. Миколаїв та населених пунктах Вознесенського, Миколаївського та 
Херсонського повітів: списки лікувально-медичних дільниць, установ та дитячих будинків, 
кошториси видатків на їх утримання, статистичні дані про кількість хворих по медичним ді-
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льницям, документи про націоналізацію аптек, діяльність управлінь повітових відділів охо-
рони здоров’я та їх підвідділів (лікувального, санітарно-епідеміологічного, охорони мате-
ринства та дитини, фармацевтичного, постачання), лікарень та медичних і фельдшерських 
дільниць і пунктів, проведення з’їздів фармацевтів та аптекарів, списки працівників медич-
них та лікувальних закладів.  

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової ви-
ставки «Медично-лікувальна справа на Миколаївщині у 1920-1923 рр.» та рекомендувати для 
оприлюднення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної онлайнової виставки «Ме-
дично-лікувальна справа на Миколаївщині у 1920-1923 рр.» та рекомендувати для оприлюд-
нення на офіційному вебсайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що для участі у ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій конфе-
ренції підготовлено тексти доповідей «Діяльність частин особливого призначення на Мико-
лаївщині» (автор Мельник М.О.), «Миколаївський краєзнавець Дмитро Іванович Заковорот-
ній (за документами особового фонду)» (автор Іванова Г.А.), «Чистка партії на Миколаївщи-
ні у 1929 році» (автор Крикалова І.В.).   
 Тексти доповідей додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Кузьменко Н.В. – заступник директора держархіву, начальник відділу обліку, збері-
гання та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що доповідь «Діяльність частин особливого призначення на 
Миколаївщині» містить інформацію про історію створення та функціонування частин особ-
ливого призначення (ЧОП) – «комуністичних дружин», «воєнно-партійних загонів», створе-
них 1919 року для «надання допомоги органам радвлади у боротьбі з контрреволюцією, не-
сення караульної служби біля найбільш важливих об’єктів», які діяли при заводських пар-
тійних осередках, міських, повітових, районних та губернських комітетах компартії.  

Доповідь укладено на підставі документів фондів «Штаб частин особливого призна-
чення Миколаївської губернії і підлеглих йому частин» (Р-901), «Штаб 15-го окремого бата-
льйону особливого  призначення» (Р-2856), «8-ма окрема рота особливого призначення»      
(Р-2855), а саме: наказів і розпоряджень по військовим частинам та установам Миколаївсько-
го губкомісаріату, штабу частин особливого призначення Миколаївської губернії і штабів 
підпорядкованих йому частин, штабу Одеської окремої бригади особливого призначення про 
створення загонів особливого призначення, порядок демобілізації, грошове та майнове за-
безпечення червоноармійців; протоколів засідань Миколаївської губернської та Вознесенсь-
кої повітової військових нарад ЧОП і загальних зборів червоноармійців ЧОП, доповідей про 
хід формування окремих частин особливого призначення та організацію політнавчання; акти 
обстеження роботи 15-го Миколаївського окремого батальйону особливого призначення; 
щоденники 1-го та 15-го окремих Миколаївських батальйонів ЧОП, 8-ї окремої Вознесенсь-
кої роти особливого призначення, наказів про призначення червоноармійців на посади, імен-
них списків командного та адміністративно-господарського складу штабу ЧОП Миколаївсь-
кої губернії.  

Запропонувала схвалити текст доповіді «Діяльність частин особливого призначення 
на Миколаївщині» та рекомендувати для участі у ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій 
конференції. 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, режимно-
секретної роботи та управління персоналом. 
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Виступаюча зазначила, що доповідь «Миколаївський краєзнавець Дмитро Іванович 

Заковоротній (за документами особового фонду)» укладена на підставі особового фонду 
краєзнавця та письменника Заковоротнього Д.І. (ф. Р-6008) і містить відомості біографічного 
характеру: про родину, освіту, трудову діяльність, дослідницьку та письменницьку роботу, 
видавництво книг. 
 Запропонувала схвалити текст доповіді «Миколаївський краєзнавець Дмитро Іванович 
Заковоротній (за документами особового фонду)» та рекомендувати для участі у 
ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції. 
 Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області. 
 Виступаюча зазначила, що чистки в ВКП(б) («чистка партійних лав») це сукупність 
організаційних заходів з перевірки відповідності членів комуністичної партії пред’явленим 
до них вимогам. Перша чистка партії відбулася 1921 року, перевірка радянських осередків – 
1924 року, сільських осередків – 1926 року. У 1929-1930 рр.  було проведено другу загально-
партійну («генеральну») чистку. 

Доповідь «Чистка партії на Миколаївщині у 1929 році» укладена на підставі докумен-
тів фонду «Миколаївська окружна контрольна комісія КП(б)У» (П-2) і  містить інформацію 
про проведення «чистки партії» на території Миколаївської округи: створення та діяльність 
окружних контрольної та перевірочної комісій, перевірочних трійок, результати перевірок 
партосередків на виробничих підприємствах, у держустановах, військових частинах, навча-
льних закладах. 
 Запропонувала схвалити текст доповіді «Чистка партії на Миколаївщині у 1929 році» 
та рекомендувати для участі у ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити тексти доповідей «Діяльність частин особливого призначення на Мико-
лаївщині», «Миколаївський краєзнавець Дмитро Іванович Заковоротній (за документами 
особового фонду)», «Чистка партії на Миколаївщині у 1929 році» та рекомендувати для уча-
сті у ХІІ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції. 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


