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від «30» червня 2020 р. 
на № ____________  
від «___»_________20__ р. 

 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 червні 2020 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
Директор          Лариса ЛЕВЧЕНКО 
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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 червні 2020 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. 05 червня, 

телеканал  
«НІС-ТВ», 
програма 
«Об’єктив 
сьогодні» 

Телепередача «База даних 
«Репресовані». Чи є суспільний 
запит на таку інформацію?» 
Інтерв’ю з директором 

держархіву області Л.Левченко 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
держархіву області щодо надання 
інформації про репресованих осіб; 
пропагування документів, що 
зберігаються у держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 14 червня,  
youtube-канал 
генеалога Сергія 
Фазульянова 

Участь директора держархіву 
області Л.Левченко у 

телепередачі «Генеалогія 
Миколаївщини. Вільна 

генеалогічна байка № 17.» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю 
держархіву області щодо налання 

інформації генеалогічного 
характеру; пропагування 

документів, що зберігаються у 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 23 червня,  
веб-сайт 

держархіву області 
mk.archives.gov.ua 

Фотодокументальна он-лайнова 
виставка «Товариство «Просвіта» 

в авангарді боротьби за 
українську державність на 
Миколаївщині у 1907-1920 
роках» (до Дня державної 

служби України) 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з документами 
миколаївського товариства 
«Просвіта»; пропагування 

документів, що зберігаються у 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 26 червня, 
радіоканал 

«UA:Миколаїв», 
програма  

«Радіодень» 

Радіопередача про проведення  
ІХ Міжнародної науково-
практичної конференції 

"Історичні мідраші Північного 
Причорномор’я". Інтерв’ю з 
директором держархіву області 

Л.Левченко 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією митної 
справи на Миколаївщині; 

пропагування документів, що 
зберігаються у держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



Заходи за участі громадськості 

1. 25-26 червня, 
науково-
педагогічна 
бібліотека  

м. Миколаєва, 
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Проведення ІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції 
"Історичні мідраші Північного 

Причорномор’я". 

Учасники 
конференції 

Ознайомлення з історією 
єврейського народу; пропагування 
документів, що зберігаються у 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


