
 29.12.2016 №  1087/01.1-07/0 
на № ______________ від __________ 

   
 

 
Управління 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 грудні 2016 року за формою.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Театральна, 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 громадськості 

у  грудні 2016 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. 13, 14 грудня, 
МТРК, телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Гаряча 

лінія» 

Телепередача - інтерв’ю з 
директором ДАМО Левченко 
Л.Л. щодо проблемних питань, 

пов’язаних із виконанням запитів 
громадян 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
архівних установ області щодо 

виконання запитів юридичних та 
фізичних осіб за архівними 

документами 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2.  23, 24 грудня, 
МТРК, телеканал 

«Миколаїв», 
програма «ТНМ» 

Сюжет у новинах про 
святкування Дня працівників 
архівних установ України 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з результатами 
діяльності архівних станов 

Миколаївської області, вітання 
архівістів 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3. 30 грудня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Публікація  «До 135-ї річниці 
Миколаївської міської 
громадської бібліотеки» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією  
бібліотечної справи у м. Миколаїв; 

пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

4.  30 грудня,  
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Публікація  «До 140-річчя від дня 
народження М.П.Леонтовича – 

українського композитора, 
громадського діяча, педагога» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією життя й 
діяльності видатних особистостей 

Миколаївщини; 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. 23 грудня, корпус 

№ 2 ДАМО,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська,1 

Святковий захід до Дня 
працівників архівних установ 

України 

Співробітники 
архівних установ 
Миколаївщини, 
викладачі вищих 

Ознайомлення з результатами 
діяльності архівних станов 

Миколаївської області, вітання 
архівістів 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



навчальних 
закладів  

м. Миколаїв, 
краєзнавці 

 


