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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 червні 2015 року за формою. 

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
 
Заступник директора держархіву        Н.А.Колесник 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 з громадськістю 

за червень 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. 11-12 червня,  
державний архів 
Миколаївської 

області,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська 1; 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Всеукраїнська науково- 
практична конференція 

«Літературна Миколаївщина – 
актуальні проблеми збереження 
культурно-історичної спадщини» 

 

Літератори, 
літературознавці, 

архівісти, 
бібліотекарі, 

історики, філологи, 
журналісти, 

наукова 
громадськість, 
викладачі та 
студенти ВНЗ 

Привертання уваги держави й 
суспільства до необхідності 

вжиття заходів щодо збереження 
культурно-історичної спадщини 

видатних українських та 
миколаївських письменників, 

художників і драматургів 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 12 червня,  
т/к «Миколаїв», 

програма 
«Розмова на 

тему» 

Інтерв’ю з директором 
держархіву області Левченко Л.Л. 
та представниками Центрального 

державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України 

(директор Кульчий О.В., 
заступник директора – головний 
зберігач фондів Малярчук Т.М.) 
щодо зберігання та популяризації 
документів особових фондів та 
проведення Всеукраїнської 

науково- практичної конференції 
«Літературна Миколаївщина – 
актуальні проблеми збереження 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
державних архівних установ 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



культурно-історичної спадщини» 
3. 22 червня,  

т/к «Миколаїв», 
програма  

«Новий день» 

Телепередача «Миколаївщина 22 
червня 1941 року. Початок 
війни.» (До Дня скорботи і 

пам’яті жертв війни в Україні) 

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 

4. 22 червн, р/к 
«Бузька хвиля», 
програма «Знак 

питання» 

Радіопередача «Миколаївщина 
під час Другої світової війни» (До 

Дня скорботи і пам’яті жертв 
війни в Україні) 

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. 26 червня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Документи з історії 
Миколаївського чоловічого 

комерційного училища  
ім. статс-секретаря графа 

С.Ю.Вітте» 

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 

6. 27 червня,  
обласне радіо,  
р/к «Бузька 

хвиля» 

Радіопередача «З історії перших 
фотографій у Миколаєві» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією м. 
Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

Заходи за участі громадськості 
1. 11-12 червня,  

державний архів 
Миколаївської 

області,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська 1; 
науково-педагогіч-

на бібліотека  
м. Миколаєва,  

вул. Адміральська,  
31-а 

Всеукраїнська науково- 
практична конференція 

«Літературна Миколаївщина – 
актуальні проблеми збереження 
культурно-історичної спадщини» 

 

Літератори, 
літературознавці, 

архівісти, 
бібліотекарі, 

історики, філологи, 
журналісти, 

наукова 
громадськість, 
викладачі та 
студенти ВНЗ 

Привертання уваги держави й 
суспільства до необхідності 

вжиття заходів щодо збереження 
культурно-історичної спадщини 

видатних українських та 
миколаївських письменників, 

художників і драматургів 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


