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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту телепередачі «В.М.Дорохольська – миколаївська пі-

дпільниця, член ОУН УПА». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 55-річчя з початку дії Миколаївської 
студії телебачення». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «До 55-річчя з початку дії Миколаївської студії телебачення». 
Доповідає: Мельник М.О. 

4. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Миколаївський художній російський драматичний театр у документах 
державного архіву Миколаївської області». 

Доповідає: Мельник М.О. 
5. Розгляд та обговорення тексту публікації «Історія Миколаївського академічного 

художнього російського драматичного театру за документами державного архіву 
Миколаївської області». 

Доповідає: Мельник М.О. 
6. Розгляд та обговорення проекту Методичних рекомендацій з оформлення запитів.  

Доповідає: Мельник М.О. 
7. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Частини особливого призначення на Миколаївщині у 1922-1924 рр.». 
Доповідає: Мельник М.О. 

8. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Миколаївському трамваю – 100 років». 

Доповідає: Мельник М.О. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що для програми «Контраргумент» телеканалу «Миколаїв» Ми-

колаївської державної обласної телерадіокомпанії підготовлено сюжет про 
В.М.Дорохольську – члена ОАН-УПА, миколаївську підпільницю. 

Текст телепередачі 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 для програми «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв» 
підготовлено сюжет про Віру Миколаївну Дорохольську. З 1925 року до початку нацистської 
окупації вона працювала викладачем у Миколаївському педагогічному інститутові. 1937 ро-
ку її батька було репресовано, 1938 року – розстріляно чоловіка. Відомостей про її вступ до 
лав ОУН у документах держархіву області немає, її архівно-кримінальна справа на зберіган-
ня до нас не надходила. Але є документи, що розповідають про її підпільну діяльність під час 
нацистської окупації міста. У вересні 1941 року вона почала працювати у Миколаївській мі-
ській допоміжній управі, займаючись інспектуванням бібліотек і музеїв. Міську управу очо-
лював член ОУН проводу полковника Мельника Орест Місікевич. За його сприяння при 
управі було створено комітет допомоги бідним, у котрому Дорохольська стала заступником 
голови. Легально комітет допомагав військовополоненим, пораненим, інвалідам, дітям з не-
заможних родин. Але основна діяльність Віри Миколаївни була направлена співпрацю з ми-
колаївським підпіллям для того, аби сприяти звільненню якнайбільшої кількості військово-
полонених з миколаївського концтабору Шталаг-364. 1945 року Віру Миколаївну Дорохоль-
ську було засуджено до 10 років таборів, а 1966 року – нагороджено медаллю «За відвагу». 

Запропонувала схвалити текст телепередачі «В.М.Дорохольська – миколаївська підпі-
льниця, член ОУН УПА» та рекомендувати до оприлюднення в ефірі обласного телебачення. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст телепередачі «В.М.Дорохольська – миколаївська підпільниця, 
член ОУН УПА» та рекомендувати до оприлюднення на обласному телебаченні. 
 
 
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 2014 рік підготовлено текст публікації «До 55-річчя з початку дії Мико-
лаївської студії телебачення». 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – заступник начальника  відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що у публікації викладено історію будівництва телецентру у 
Миколаєві 1959 року та діяльності Миколаївської студії телебачення у 1960-1971 рр, є відо-
мості про обсяг телевізійного мовлення за різні роки, статистичні дані про трансляцію влас-
них передач та ретрансляцію з інших студій, є інформація про організацію громадської ради, 
позаштатної редакції, діяльність позаштатних кореспондентів, про особовий склад працівни-
ків, зміни у штатному розписі тощо. 

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до розміщення на веб-
сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст публікації «До 55-річчя з початку дії Миколаївської студії телеба-
чення» та рекомендувати до розміщення на веб-сайтові держархіву. 
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3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що з нагоди ювілейної дати від початку дії Миколаївської студії 
телебачення підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 55-річчя з початку дії 
Миколаївської студії телебачення». 
 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 23 документи 
за 1959-1970 рр.: виробничі та фінансові плани студії телебачення, штатні розписи та кошто-
риси, дикторський текст першої телепередачі, інформації про підготовку сюжетів та докуме-
нтів для передачі на державне зберігання, списки працівників тощо. Документи, представле-
ні на виставці, стануть гарним доробком до однойменної публікації. 

Запропонував експозиційний план виставки затвердити. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Експозиційний план виставки «До 70-ї річниці визволення України від нацистсь-
кої окупації» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2014 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Мико-
лаївський художній російський драматичний театр у документах державного архіву Микола-
ївської області». 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 47 докумен-
тів за 1935-2000 рр.: довідки та звіти про діяльність театру, афіші й програми вистав, статут 
театру, звіти про його діяльність, документи про присвоєння закладові імені В.П.Чкалова, 
про евакуацію під час Другої світової війни до м. Алапаєвськ та повернення до Миколаєва 
після звільнення міста від нацистських окупантів, відомості про особовий склад, фото акто-
рів. Виставка є гарним доповненням до публікації «Історія Миколаївського академічного ху-
дожнього російського драматичного театру за документами державного архіву Миколаївсь-
кої області». 

Запропонував затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до розмі-
щення на веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Схвалити затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виста-
вки «Миколаївський художній російський драматичний театр у документах державного архі-
ву Миколаївської області» та рекомендувати до розміщення на веб-сайтові держархіву. 
 
 
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 2014 рік підготовлено публікацію «Історія Миколаївського академічно-
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го художнього російського драматичного те- атру за документами державного архіву Ми-
колаївської області». 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що у публікації викладено історію створення та діяльності 
Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру – одного з про-
відних творчих колективів Миколаївщини. Приміщення, де він розміщується – найстаріше у 
місті, було збудоване наприкінці ХІХ ст. і є пам’яткою архітектури. Миколаївський театр був 
утворений на базі пересувного театру «Шахтарка Донбасу», організованого 1922 р. у Луган-
ську. Театр творчо сформувався у 1936 р., чітко виразивши свої художні позиції як театр ге-
роїко-романтичного плану. 1940 р. у театрі працювало 45 творчих працівників. Серед них 
такі відомі майстри сцени як Н.І.Огонь-Догановська, Ю.Соколов, В.Ф.Високов. Під час Дру-
гої світової війни 1941-1945 рр. театр був евакуйований до м. Алапаєвськ Свердловської об-
ласті РРФСР, де у травні 1942 р. розпочав діяльність та працював там більше 2-х років. До 
рідного міста Миколаєва творча група театру повернулася 1944 року. Протягом                          
1944-1945 рр. були відроджені спектаклі, що йшли на сцені театру раніше, згодом побачили 
світ і наступні прем’єри театру, більшість яких була присвячена військовій тематиці. Публі-
кація містить відомості про репертуар та акторсько-режисерський склад театру, кількість 
глядачів, гастролі театру тощо.  

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до оприлюднення на           
веб-сайтові держархіву. 
 
ВИРІШИЛИ: 

5.1. Текст публікації «Історія Миколаївського академічного художнього російського 
драматичного театру за документами державного архіву Миколаївської області» схвалити та 
рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2014 рік підготовлено проект Методичних рекомендацій з оформлення 
відповідей на запити. 
 Текст проекту додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора архіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що укладання методичних рекомендацій з оформлення запитів 
є наразі дуже актуальним. Правила оформлення відповідей на запити викладені у кількох но-
рмативних документах:  Правила роботи архівних установ України. – К., 2013, Інструкція 
про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, 
іноземних громадян та осіб без громадянства (затверджено наказом Міністерства закордон-
них справ України та Державного комітету архівів України № 116/53 від 11.06.2001), Типова 
інструкція з діловодства у центральних державних архівних установах України, Державному 
архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя 
(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2012 № 1571/5), Конвенція про 
правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 
підписаної державами-членами СНД у Мінську 22.01.1993 р. в редакції Протоколу від 
28.03.1997 р. 

Методичні рекомендації складаються зі вступу, основної частини, додатків та списку 
використаних джерел. У вступі вказано основні мету та завдання рекомендацій, основна час-
тина містить кілька підрозділів: «Загальні вимоги до створення документів», «Вимоги до 
оформлення архівних довідок, архівних витягів, архівних копій», «Особливості оформлення 
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відповідей на запити, що надходять з-за кор- дону». У додатках надано зразки відповідей 
на запити: архівних довідок, архівних витягів, архівних копій, відповідей про відсутність до-
кументів або відомостей, а також відповіді щодо запитів, переадресованих до інших установ 
(підприємств, організацій) за місцем зберігання документів. 

Пропонований проект Методичних рекомендацій має на меті покращення стану робо-
ти з оформлення запитів фізичних та юридичних осіб у держархіві області, архівних секторах 
райдержадміністрацій, архівних відділах міських рад та уніфікацію форм надання архівної 
інформації. 

Запропонувала схвалити проект Методичних рекомендацій з оформлення відповідей 
на запити та рекомендувати для затвердження директором держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 

6.1. Схвалити проект Методичних рекомендацій з оформлення відповідей на запити та 
рекомендувати для затвердження директором держархіву. 

 
 

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

Доповідач зазначила, що відділом інформації та використання документів позаплано-
во підготовлено документальну он-лайнову виставку «Частини особливого призначення на 
Миколаївщині у 1922-1924 рр.», котру планується розмістити на веб-сайтові держархіву об-
ласті. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 19 документів 
за 1922-1924 рр.: доповіді про формування 3-ї окремої роти ЧОП у м-ку Новий Буг Микола-
ївської губернії, «Урочиста обіцянка особового складу штабу частин особливого призначен-
ня Миколаївської губернії щодо прийняття звання «воїна робітничої та селянської армії», 
протоколи засідання ради ЧОП Миколаївського округу, ект комісії з обстеження 15-го Ми-
колаївського окремого батальйона особливого призначення, документи про проведення за-
нять та з особового складу частин особливого призначення. 

Документи, представлені на виставці, стануть гарним доповненням до публікації «Ді-
яльність частин особливого призначення на Миколаївщині», розміщеному на веб-сайтові 
держархіву. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
ВИРІШИЛИ: 

7.1. Експозиційний план виставки «Частини особливого призначення на Миколаївщи-
ні у 1922-1924 рр.» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
7. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Миколаївському 
трамваю – 100 років», котру планується розмістити на веб-сайтові держархіву області. 

 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б.  – заступник директора - начальник  відділу зберігання, обліку та довід-
кового апарату, головний зберігач фондів. 
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Виступаюча зазначила, що до експози- ційного плану виставки включено           90 

документів за 1895 – 1989 рр.: з відомостями про спорудження та функціонування         кінно-
залізничних  шляхів, улаштування електричного трамваю у дорадянський період, у        20-х 
рр. ХХ ст., про відновлення трамвайних колій та роботу міського трамваю після звільнення 
м. Миколаїв від нацистської окупації, про будівництво нових трамвайних шляхів та реконст-
рукцію вузькоколійних шляхів з перепрошивкою на широкі колії, про заходи з поліпшення 
обслуговування населення трамвайним транспортом, про фінансово-господарську діяльність 
трамвайно-тролейбусного управління, про поповлення трамвайного парку новими вагонами, 
проведення капітального ремонту трамвайних колій тощо. Документи доповнені фотографі-
ями за різні роки, котрі добре ілюструють розвиток трамвайного транпорту у місті. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
ВИРІШИЛИ: 

7.1. Експозиційний план виставки «Миколаївському трамваю – 100 років» затвердити 
та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


