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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту публікації «Діяльність повітових військових комісаріа-
тів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Діяльність Миколаївського окружного архівного управління». 

 
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 публікацію «Діяльність повітових військових ко-
місаріатів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.», котру планується розмістити на веб-сайті 
держархіву. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С. – діловод відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної робо-
ти. 

Виступаюча зазначила, що щороку до плану роботи відділу інформації та використан-
ня документів входить підготовка не лише тих інформаційних продуктів (виставок, публіка-
цій, теле- та радіопередач), чия тематика пов’язана з ювілейними та визначними датами, але 
й такі, що мають на меті висвітлити діяльність тих фондоутворювачів, документи котрих ма-
ло відомі й потребують оприлюднення. Публікація, що розглядається, укладена саме за та-
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ким критерієм, адже у пострадянський час документи повітових військкоматів майже не 
затребувані дослідниками. 

Військові комісаріати – органи місцевого військового управління на території губер-
ній, повітів та волостей. У розпорядженні губернських військових комісаріатів знаходилися 
військові частини, військові установи, шпиталі, склади, запаси майна, що були необхідні для 
військових потреб губернії. Губернському військовому комісаріату підпорядковувалися по-
вітові комісаріати, що здійснювали облік, навчання і призов військовозобов’язаних, контроль 
за діяльністю підвідомчих частин, установ та закладів, вели боротьбу з дезертирством. Пуб-
лікація розповідає про діяльність Миколаївського, Вознесенського, Очаківського повітових 
військових комісаріатів Миколаївщини у 1920-1923 рр. 

Запропонувала схвалити текст публікації «Діяльність повітових військових комісаріа-
тів на Миколаївщині у 1920-1923 рр.» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держ-
архіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст публікації «Діяльність повітових військових комісаріатів на Ми-
колаївщині у 1920-1923 рр.» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву об-
ласті. 
 
 
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 документальну он-лайнову виставку «Діяльність 
Миколаївського окружного архівного управління», котру планується розмістити на веб-сайті 
держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 59 докумен-
тів з фонду Миколаївського окружного архівного управління (ф.р-88), організованого у вере-
сні 1925 р., підпорядкованого Миколаївському окрвиконкому та Українському Центрально-
му архівному управлінню. Миколаївське окружне архівне управління проводило роботу з 
виявлення, обліку, концентрації та упорядкування архівних документів, їх наукової обробці, 
обстеження умов зберігання документів та проведення інструктажу робітників установ та 
організацій Миколаївського округу щодо зберігання документів.  
 На виставці представлено документи щодо організації роботи управління з облашту-
вання приміщень для розміщення документів, виявлення та прийому на державне зберігання 
документів установ, підприємств та організацій дорадянського періоду, штати та кошториси 
управління за різні роки, списки фондів тощо.  1930 р. з ліквідацією округу Миколаївське 
окружне архівне управління було реорганізоване у місцеве архівне управління. 
 Запропонував затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Діяльність Миколаївського окружного архівного управління» та рекомендувати розмістити 
її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Діяльність 
Миколаївського окружного архівного управління» та рекомендувати розмістити її на                
веб-сайті держархіву області. 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


