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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Документи Миколаївського політехнічного училища з нижчою ремісничою 
школою». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації «Огляд фонду «Миколаївське політехнічне 
училище з нижчою ремісничою школою». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та схвалення тексту публікації «З історії діяльності Миколаївського окруж-

ного комітету Червоного Хреста». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
4. Розгляд та схвалення тексту публікації «З історії Миколаївського відділення това-

риства піклування про бідних армійського та флотського духівництва». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
5. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «З історії Миколаївського казначейства». 
Доповідає: Мельник М.О. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено документальну виставку «Доку-
менти Миколаївського політехнічного училища з нижчою ремісничою школою», котру пла-
нується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 9 документів: 
протокол комісії про підсумки екзаменаційної компанії, списки учнів з результатами випуск-
них іспитів ремісничої школи, список працівників училища, а також документи про закін-
чення учнями навчання. Фонд невеликий, тематика документів обмежена, більшість з них 
стосуються особового складу викладачів та учнів, тому включити до експозиційного плану 
виставки велику кількість документів недоцільно. 

Запропонувала затвердити еспозиційний план он-лайнової документальної виставки  
«Документи Миколаївського політехнічного училища з нижчою ремісничою школою» та ре-
комендувати для розміщення на веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план виставки «Документи Миколаївського політехнічного учи-
лища з нижчою ремісничою школою» затвердити та рекомендувати до розміщення на офі-
ційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено текст публікації «Огляд фонду 
«Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою». 
 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 фонд складається з 18 справ: особових справ абітурієнтів, 
відомостей про випускні іспити, списків службовців училища; квитанцій про оплату  на-
вчання; відомостей про заробітну плату викладачів училища; метричних витягів абітурієнтів 
та заяв про прийом на навчання; а також листування з господарських питань. Відсутність 
планів і звітів з навчальної діяльності закладу тощо, що унеможливлює дослідження та укла-
дання змістовного історичного нарису. У той же час такий формат публікації, як огляд фонду 
дозволить дослідникам ознайомитись із складом та змістом документів, що значно полег-
шить їх роботу. 

Запропонувала схвалити текст публікації схвалити та рекомендувати до оприлюднен-
ня на веб-сайті держархіву області. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Текст публікації «Огляд фонду «Миколаївське політехнічне училище з нижчою 
ремісничою школою» схвалити та рекомендувати до розміщення у відповідному розділі на 
веб-сайті держархіву області. 
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3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до річного плану роботи відділу інформації та 
використання документів підготовлено текст публікації «З історії діяльності Миколаївського 
окружного комітету Червоного Хреста». 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що Миколаївський окружний комітет Українського товариства 
Червоного Хреста утворений у 1925 р. на базі існуючого з 1923 р. правління уповноваженого 
Українського товариства Червоного Хреста на Миколаївщині. Надавав матеріальну та 
медичну допомогу населенню, сприяв організації медичних установ, боротьбі із соціальними 
захворюваннями. Керував роботою місцевих комітетів товариства. Був підпорядкований 
Центральному комітету Українського товариства Червоного Хреста. Припинив діяльність у 
грудні 1930 р. з ліквідацією округу.   

У публікації викладено історію створення та діяльності організації окружного коміте-
ту, а також підвідомчих йому закладів: аптек, магазинів, туберкульозного диспансеру, полік-
лініки, лікарні. Також є відомості про кількість та діяльність місцевих комітетів Червоного 
Хреста в окрузі.  

 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Виступаюча зазначила, що публікація містить відомості про профілактичну медико-

санітарну роботу осередків Українського товариства Червоного Хреста на території округу, 
зокрема, про організацію курсів сестер військового часу та медико-побутових курсів, випус-
кники котрих працювали на пунктах першої допомоги під час проведення жнив. Є цікаві ві-
домості про оприлюднення діяльності місцевих комітетів товариства у періодичній пресі.  

Публікація має зацікавити дослідників історії діяльності медичних закладів на Мико-
лаївщині. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії діяльності Миколаївського окруж-
ного комітету Червоного Хреста» схвалити та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті 
держархіву області. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Текст публікації «З історії діяльності Миколаївського окружного комітету Черво-
ного Хреста» схвалити та рекомендувати до розміщення у відповідному розділі на веб-сайті 
держархіву області. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до річного плану роботи відділу інформації та 
використання документів підготовлено текст публікації «З історії Миколаївського відділення 
товариства піклування про бідних армійського та флотського духівництва». 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що у публікації викладено історію створення та діяльності мі-
сцевого осередку благодійницької організації, що опікувалась удовами та сиротами священ-
но- та церковнослужителів армії та флотів Миколаєва, є цікаві відомості про внесення по-
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жертв на користь бідних духовного звання відомими містянами, а також про благодійницьку 
діяльність священників  міста А.Євнітського, М.Романського, М.Руднєва. Заслуговують на 
увагу відомості про те, яким чином були витрачені кошти благодійників: на влаштування до 
медичного закладу сироти протоієрея С.Самборського, надання постійної грошової допомоги 
удовам та сиротам священників Єланського, Ржевського, Новикова, на оплату навчання сиріт 
Троїцьких. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії Миколаївського відділення това-
риства піклування про бідних армійського та флотського духівництва» схвалити та рекомен-
дувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 

 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Виступаюча зазначила, що на виконання Указу Президента України від 10 листопада 

2009 року № 915 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі» держархів 
області постійно здійснює роботу з виявлення та оприлюднення документів з історії правос-
лав’я на Миколаївщині та щопівроку звітує Укрдержархіву про проведені заходи. Після про-
ведення моніторингу місцевої краєзнавчої літератури було з’ясовано, що діяльність Микола-
ївського відділення товариства піклування про бідних армійського та флотського духівницт-
ва жодного разу не висвітлювалась, хоча у держархіві області зберігається окремий фонд цієї 
благодійної громадської організації. Тому було вирішено включити публікацію відповідної 
тематики до плану роботи відділу інформації та використання документів. 

Зважаючи на те, що цікавість до історії воєнного духівництва на теренах Миколаїв-
щини останнім часом зростає серед краєзнавців (варто згадати видання «Военное духовенст-
во и священники Николаева» Т.М.Губської, котра нині готує до друку другу книгу, присвя-
чену духівництву нашого краю), публікація стане в нагоді дослідникам. 
 Запропонувала підготувати за матеріалами публікації доповідь для участі у                
ІХ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові до-
слідження», що має відбутися у грудні 2013 року. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Текст публікації «З історії Миколаївського відділення товариства піклування про 
бідних армійського та флотського духівництва» схвалити та рекомендувати до розміщення у 
відповідному розділі на веб-сайті держархіву області. 
 4.2. Начальнику відділу інформації та використання документів Мельник М.О. підго-
тувати доповідь для участі у ІХ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції «Історія. 
Етнографія. Культура. Нові дослідження» (до 1 вересня 2013 року). 
 
 
5. 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 «З історії 
Миколаївського казначейства». 
 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 24 докумен-
ти, що розповідають про діяльність казначейства Миколаєва: листування з Херсонською ка-
зенною палатою щодо кошторису та оренди будинку казначейства, відомості про результати 
проведення ревізії казначейства, про влаштування сигналізації та телефонного зв’язку в 
установі, списки службовців тощо. 
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На сайті держархіву області розміщено публікацію «До 130-річчя Миколаївського ка-
значейства», тому документи виставки стануть гарними ілюстраціями до неї.  

Запропонував затвердити експозиційний план документальної виставки «З історії Ми-
колаївського казначейства» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву облас-
ті. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 5.1. Затвердити експозиційний план документальної виставки «З історії Миколаївсь-
кого казначейства» та рекомендувати до розміщення у розділі «Документальні виставки          
on-line» на веб-сайті держархіву області. 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


