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 Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заході щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у травні 2015 року за формою.  

Додаток: на 1 арк. у 1 прим. 
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Мельник 76 65 64

 

   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 
 вул. Васляєва, 43, м. Миколаїв, 54044, тел./факс: (0512) 21-40-31 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua  Код ЄДРПОУ 03494362  



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

у травні 2015 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. 06 травня, 
МОДТРК, 
телеканал 

«Миколаїв», 
передача  

«Новий день» 

Телесюжет «Миколаївщина під 
час Другої світової війни за 

документами ДАМО» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Другої 
світової війни; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2.  06 травня, 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Організація і проведення 
«круглого столу» за темою: 

«Участь українського народу у 
Другій світовій війні» та виставки 
оригіналів документім ДАМО 
«Миколаївщина під час Другої 
світової війни за документами 
держархіву Миколаївської 

області» 

Працівники 
державного архіву 
області, викладачі 
та студенти ВНЗ, 
учасник бойових 
дій Другої світової 

війни            
Аранович О.Й., 
представники 
Миколаївської 

обласної організації 
ветеранів України 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Другої 
світової війни; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3. 08 травня,  
МОДТРК, 
радіоканал 

«Бузька хвиля», 
програма 

«Енциклопедія 

Радіопередача «Внесок 
українського народу у перемогу 
Антигітлеровської коаліції у 

Другій світовій війні» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Другої 
світової війни; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



життя» 
4. 08 травня,  

веб-сайт ДАМО,  
mk.archives.gov.ua 

Публікація «Архівісти 
Державного архіву Миколаївської 
області – учасники бойових дій 

Другої світової війни» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Другої 
світової війни; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

5. 15 травня,  
МОДТРК, 
телеканал 

«Миколаїв», 
передача 

«Розмова на 
тему» 

Телепередача «Поліція 
Миколаєва у документах ДАМО» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаєва; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

6. 18 травня, 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Організація і проведення 
«круглого столу» до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій в 
Україні «Політичні репресії як 

складова функціонування 
тоталітарного режиму. Вагомість 

увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій на 

сучасному етапі» 

Представники 
облдержадмініст-
рації, держархіву 
області, викладачі 
та студенти вищих 

навчальних 
закладів, 

представники 
громадських 
організацій 

Ознайомлення з історією 
діяльності репресивних органів 

тоталітарного режиму на 
Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

7. 30 травня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «До 85-річчя відкриття 
Новобузького педагогічного 
училища (нині Новобузький 

педагогічний коледж 
Миколаївського національного 

університету 
ім. В.О. Сухомлинського)» 

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 

8. 30 травня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «До 100-річчя 
створення у Миколаєві 

трубочного та 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



електромеханічного заводу» держархіві Миколаївської області 
Заходи за участі громадськості 

1. 06 травня, 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Організація і проведення 
«круглого столу» за темою: 

«Участь українського народу у 
Другій світовій війні» та виставки 
оригіналів документім ДАМО 
«Миколаївщина під час Другої 
світової війни за документами 
держархіву Миколаївської 

області» 

Працівники 
державного архіву 
області, викладачі 
та студенти ВНЗ, 
учасник бойових 
дій Другої світової 

війни            
Аранович О.Й., 
представники 
Миколаївської 

обласної організації 
ветеранів України 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Другої 
світової війни; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2.  18 травня, 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Організація і проведення 
«круглого столу» до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій в 
Україні «Політичні репресії як 

складова функціонування 
тоталітарного режиму. Вагомість 

увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій на 

сучасному етапі» 

Представники 
облдержадмініст-
рації, держархіву 
області, викладачі 
та студенти вищих 

навчальних 
закладів, 

представники 
громадських 
організацій 

Ознайомлення з історією 
діяльності репресивних органів 

тоталітарного режиму на 
Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


