
 
№ ________________ 
від «28» жовтня 2019 р. 

 Управління інформаційної 
  діяльності та комунікацій 
  з громадськістю Миколаївської 
  облдержадміністрації 

на № ______________  
від «_____»__________20____р. 

  

 
 

Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у жовтні 2019 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
Заступник директора        Наталія КОЛЕСНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Марина Мельник 76 65 64

 

   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Театральна, 43, м. Миколаїв, 54018, тел./факс: (0512) 21-40-31 
вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 

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



ЗВІТ 
про проведення заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за участі громадськості 

у жовтні 2019 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. 09 жовтня, 
Миколаївський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 

орагнів державної 
влади, органів 

місцевого 
самоврядування, 

державних 
підприємств, 
установ та 
організацій 
м. Миколаїв,  

вул. Шевченка, 
буд. 64 

Акція-презентація результатів 
роботи над проектом «Історія 
Миколаївської області 60-70-х 

років ХХ ст. у кіно- та 
фотодокументах. Цифровізація 

візуальних документів у 
Державному архіві 

Миколаївської області» 

Представники ЗМІ, 
громадськість 

Ознайомлення з діяльністю 
ДАМО щодо цифровізації фото- і 
кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 09 жовтня, 
інтернет-видання 

«Новости N» 

Публікація «Архив 
Николаевской области 

становится электронным» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
ДАМО щодо цифровізації фото- і 
кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



3. 15 жовтня, 
телеканал  

«UA:Миколаїв», 
програма  

«Новий день» 

Телесюжет про презентацію 
результатів роботи відповідно до 
проекту «Історія Миколаївської 
області 60-70-х років ХХ ст. у 

кіно- та фотодокументах. 
Цифровізація візуальних 

документів у Державному архіві 
Миколаївської області» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
ДАМО щодо цифровізації фото- і 
кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

4.  21 жовтня, 
інтернет-видання 

«Український 
південь» 

Публікація «У Миколаєві 
цифровізували історичні 

документи» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
ДАМО щодо цифровізації фото- і 
кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

5. 30 жовтня, 
веб-сайт ДАМО  
mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Миколаївський 

Істпарт» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією архівних 
установ Миколаївщини; 

пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

Заходи за участі громадськості 

1. 09 жовтня, 
Миколаївський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

працівників орагнів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 

державних 
підприємств, 
установ та 
організацій 
м. Миколаїв,  

вул. Шевченка, 
буд. 64 

Акція-презентація результатів 
роботи над проектом «Історія 
Миколаївської області 60-70-х 

років ХХ ст. у кіно- та 
фотодокументах. Цифровізація 

візуальних документів у 
Державному архіві 

Миколаївської області» 

Представники ЗМІ, 
громадськість 

Ознайомлення з діяльністю 
ДАМО щодо цифровізації фото- і 
кінодокументів; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


