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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Документи з історії діяльності повітових військових комісаріатів на Миколаї-
вщині у 1920-1923 рр.».  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «До 17-ї річниці Конституції України». 

 
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 на 2013 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Документи 
з історії діяльності повітових військових комісаріатів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.», ко-
тру планується розмістити на веб-сайтові держархіву. 
 Експозиційний план виставки 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 повітові військові комісаріати були створені у лютому 
1920 р. Підпорядковувались губернським військовим комісаріатам. Займались обліком і при-
зовом військовозобов’язаних, загальним військовим навчанням, обліком та постачанням ко-
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ней, транспорту та іншого майна армії. Керували роботою підлеглих військових комісаріатів 
на території повітів. Наприклад, у підпорядкуванні Очаківського повітового військового ко-
місаріату знаходилися п’ять волостей Одеського повіту. Зв’язок з волосними комісаріатами 
(пізніше – військовими відділами волосних виконкомів) підтримувався за допомогою телег-
рафних повідомлень та нарочних. Повітові військові комісаріати складалися з мобілізаційно-
го відділу, постачального, загального військового навчання. Припинили діяльність у 1923 р. 
з ліквідацією повітів. 

До експозиційного плану виставки включено 43 документи з фондів повітових (Оча-
ківського, Миколаївського, Вознесенського)  та волосних (Гур’ ївського, Нечаянського, Бере-
знегуватського, Привільнянського, Отбідо-Василівського, Інгульського, Суворівського, Бо-
годарівського, Вавилівського) військових комісаріатів. В останніх зберігаються обіжники 
повітових віськкоматів, надіслані для ознайомлення та виконання до установ нижчої ланки. 
Це документи про облік та мобілізацію військовозобов’язаних, призов на дійсну військову 
службу, про створення військових формувань та зі звітами про роботу військкоматів. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «Документи з історії діяль-
ності повітових військових комісаріатів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.» та рекомендувати 
до оприлюднення її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Документи з історії 
діяльності повітових військових комісаріатів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.» 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 на 2013 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «До        
17-ї річниці Конституції України», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву об-
ласті. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено статті з газет 
«Радянське Прибужжя» та «Вечерний Николаев» за квітень-вересень 1996 року, які розпові-
дають про перебіг подій на Миколаївщині під час обговорення проекту та прийняття основ-
ного закону нашої держави, а також виникнення нового свята – Дня Конституції України. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «До 17-ї річниці Конституції 
України» та рекомендувати до розміщення у рубриці «Документальні виставки on-line» на 
веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити експозиційний план виставки «До 17-ї річниці Конституції України» 
та рекомендувати до розміщення у рубриці «Документальні виставки on-line» на веб-сайтові 
держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


