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Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Миколаївської облдержадміністрації 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у травні 2014 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
 
Директор держархіву        Л.Л.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мельник 76 65 64

   

     УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
54001 м. Миколаїв, вул. Московська,1, Васляєва, 43, тел/факс (0512) 37-00-65, тел. (0512) 21-40-31 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua    

 



Звіт 
про виконання заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації та за участі громадськості 

у травні 2014 року 
 

№ 
з/п 

Дата, місце 
проведення, 

адреса 

Зміст заходу та форма його 
проведення 

Категорія 
учасників, що 

запрошуються до 
участі у заходах 

Очікуваний результат П.І.Б., телефон, електронна 
адреса контактної особи 

1 2 3 4 5 6 
  Взаємодія із засобами масової інформації  

1. 23 травня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Міліція Миколаївщини 

у 20-х роках ХХ ст.» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 8 травня, 
приміщення 
обласної ради  

(м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 22) 

Документальна стендова виставка 
«Звитяга нескорених» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
підпільно-партизанського руху на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3.  23  травня,  
обласне радіо 

Радіопередача «Забезпечення 
збереженості документів НАФ у 
державному архіві Миколаївської 

області» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з роботою 
держархіву Миколаївської області; 

пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

4. 23, 30 травня, 
обласне ТБ,  

т/к «Миколаїв», 
програма 

«Розмова на 
тему» 

2 телепередачі «Миколаївщина 
під час Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. за документами 
ДАМО» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

5. 23, 30 травня, 
обласне ТБ,  

т/к «Миколаїв» 

Телепередача «Основні напрямки 
роботи державного архіву 
Миколаївської області» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з роботою 
держархіву Миколаївської області; 

пропагування документів, що 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Заходи за участі громадськості 
1.  5 травня, корпус 

№ 2 ДАМО  
(м. Миколаїв,  

вул. Московська, 
1) 

День відкритих лекцій для 
студентів присвячений 69-й 
річниці перемоги у Великій 

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

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 16 травня, 
Науково-

педагогічна 
бібліотека  

м. Миколаєва 
(м. Миколаїв,  

вул. 
Адміральська, 1) 

Участь у засіданні «круглого 
столу» до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з документами, що 
свідчать про політичні репресії на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


