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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «З історії Миколаївської міської пошти 

(до 135-річчя з часу заснування)». 
Доповідає: Серединський О.В. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Культурно-освітницькі заходи осередків українського руху з увічнення 
пам’яті Т.Г.Шевченка у документах держархіву Миколаївської області». 

Доповідає: Мельник М.О. 
  
1. СЛУХАЛИ: 

Серединського О.В. – заступника начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Доповідач зазначив, що до 135-річчя з часу заснування пошти у м. Миколаїв та відпо-
відно до плану роботи відділу інформації та використання документів на 2014 рік підготов-
лено публікацію «З історії Миколаївської міської пошти (до 135-річчя з часу заснування)». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами архіву дорадянсь-
кого періоду, в ній викладено історію заснування миколаївської міської пошти 1879 року, її 
реформування у поштово-телеграфну контору, відкриття її відділень у місті. Цікавими є ві-
домості про обіг поштово-телеграфної кореспонденції, умови праці службовців.  

 
Запропонувала схвалити текст публікації «З історії Миколаївської міської пошти (до 

135-річчя з часу заснування)» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву 
області. 
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ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «З історії Миколаївської міської пошти (до 135-річчя з 
часу заснування)» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Культурно-
освітницькі заходи осередків українського руху з увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка у докуме-
нтах держархіву Миколаївської області». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. -  директора держархіву. 

Виступаюча зазначила, що цього року Україні відзначає 200-ту річницію від дня на-
родження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. До цієї дати підготов-
лено виставку, котра свідчить про вшанування творчості та життя поета українським товари-
ством «Просвіта» у м. Миколаїв: програми вистав за п’єсами Т.Г.Шевченка, відомості про 
проведення панихид та вечорів, присвячених ювілейним датам життя й смерті поета, а також 
щодо збору коштів на спорудження пам’ятника. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Експозиційний план виставки «Культурно-освітницькі заходи осередків українсь-
кого руху з увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка у документах держархіву Миколаївської облас-
ті» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


