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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 70-річчя відкриття Миколаївського 

будівельного технікуму (коледжу)». 
Доповідає: Серединський О.В. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Міліція Миколаївщини у 20-х роках ХХ ст.». 

Доповідає: Мельник М.О. 
  
1. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначив, що до ювілейної дати від дня заснування будівельного технікуму 
(нині коледжу) у м. Миколаїв та відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів на 2014 рік підготовлено публікацію «До 70-річчя відкриття Миколаївсько-
го будівельного технікуму (коледжу)». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами фонду технікуму, 
котрий зберігається у держархіві області, та за документами архіву Миколаївського будіве-
льного коледжу. У публікації викладено історію створення та діяльності навчального закла-
ду, його реорганізації та перейменування, є відомості щодо облаштування та постачання на-
очним приладдям та навчальними посібниками, надано статистичні дані щодо кількості ви-
кладачів та учнів (студентів).  

Публікація має стати в нагоді дослідникам, що вивчають історію діяльності навчаль-
них закладів на території Миколаївщини. 
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Запропонувала схвалити текст публікації «До 70-річчя відкриття Миколаївського бу-

дівельного технікуму (коледжу)» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархі-
ву області. 

 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «До 70-річчя відкриття Миколаївського будівельного 
технікуму (коледжу)» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті 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 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Міліція 
Миколаївщини у 20-х роках ХХ ст.». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. -  директор держархіву. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено відомості про 
політичний стан Миколаївської губернії та Вознесенського повіту, доповіді про стан та дія-
льність територіальних підрозділів міліції та карного розшуку, документи з особового складу 
міліції за 1920-1926 рр. Більшість цих документів стали підставою для укладеного 2008 року 
видання з історії міліції Миколаївщини. Виставка буде цікавою для відвідувачів нашого веб-
сайту. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Експозиційний план виставки «Міліція Миколаївщини у 20-х роках ХХ ст.» за-
твердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


