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Серединський О.В., Чернова С.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Діяльність Миколаївської міщанської управи».  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації "До 215-річчя від дня народження 
О.В.Поджіо, члена Північного і Південного товариств декабристів, автора “Запи-
сок декабриста”, уродженця Миколаєва". 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
  
1. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів підготовлено документальну он-лайнову виставку «Діяльність Миколаїв-
ської міщанської управи», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 19 документів 
з фондів «Канцелярія Миколаївського військового губернатора» (ф. 230) та «Миколаївська 
міщанська управа» (ф. 218): про відкриття управи, зі списками міщан Миколаєва, про вибори 
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старости та членів управи, витяги з журналів засідання управи, кошториси прибутків і видат-
ків управи тощо.  

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «Діяльність Миколаївської 
міщанської управи» та рекомендувати її до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Діяльність Ми-
колаївської міщанської управи» затвердити та рекомендувати до розміщення на веб-сайтові 
держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів підготовлено публікацію публікації "До 215-річчя від дня народження 
О.В.Поджіо, члена Північного і Південного товариств декабристів, автора “Записок декабри-
ста”, уродженця Миколаєва". 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що публікація розповідає про Олександра Вікторовича По-
джіо, одного з відомих братів – декабристів Поджіо, котрий народився у Миколаєві 1798 ро-
ку. Зважаючи на те, що дотичних документів щодо О.В.Поджіо у держархіві області немає, 
публікацію укладено за інформацією з особового фонду краєзнавця І.Ш.Авербух (ф.Р-5901), 
котрі довгий час займалась дослідженням історії декабристів, а також краєзнавчими видан-
нями. Трагічна доля декабриста, відправленого до Сибіру на майже 30-річне заслання, напо-
внена важкими випробуваннями, має зацікавити чиатчів. 

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до оприлюднення на            
веб-сайті держархіву області. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Текст публікації "До 215-річчя від дня народження О.В.Поджіо, члена Північного 
і Південного товариств декабристів, автора “Записок декабриста”, уродженця Миколаєва" 
схвалити та рекомендувати до розміщення у відповідному розділі на веб-сайті держархіву 
області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
 
Секретар          М.О.Мельник 


