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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 120-річчя від дня відкриття у Мико-

лаєві технічного залізничного училища (нині Миколаївський технікум залізнично-
го транспорту ім. академіка В.М. Образцова)». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової ви-

ставки «І.Е.Бабель у документах Державного архіву Миколаївської області». 
Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Національні меншини на Миколаївщині у 20-х роках ХХ ст.». 

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

ки «З історії православ’я на Миколаївщині (радянський період)». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
  
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до ювілейної дати від дня заснування відомого миколаївсь-

кого навчального закладу та відповідно до плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2014 рік підготовлено публікацію «До 120-річчя від дня відкриття у Миколаєві 
технічного залізничного училища (нині Миколаївський технікум залізничного транспорту  
ім. академіка В.М. Образцова)». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 
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Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами з 1894 року по 

2012 рік, містить історію створення та діяльності навчального закладу, відомості про навча-
льно-виробничу базу училища (згодом технікуму), чисельність викладачів та учнів, підгото-
вчі курси та виробничу практику студентів, роботу гуртків та бібліотеки. У публікації наве-
дено багато статистичних даних, які стануть в нагоді дослідникам історії навчальних закла-
дів Миколаївщини. 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 120-річчя від дня відкриття у Миколаєві 
технічного залізничного училища (нині Миколаївський технікум залізничного транспорту  
ім. академіка В.М. Образцова)» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву 
області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «До 120-річчя від дня відкриття у Миколаєві технічно-
го залізничного училища (нині Миколаївський технікум залізничного транспорту  ім. акаде-
міка В.М. Образцова)» 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 «І.Е.Бабель у 
документах Державного архіву Миколаївської області». 

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 5 документів 
з фонду Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. статс-секретаря С.Ю.Вітте: 
відомості про І.Е.Бабеля, котрий 1903 року склав вступні іспити, але не був прийнятий до 
навчального закладу через «брак вакансій», про вступ його наступного року до першого кла-
су училища, клопотання батька Е.І.Бабеля про видачу свідоцтва про успішність сина для пе-
реводу до Одеського комерційного училища, а також свідоцтво про поведінку та успішність 
І.Бабеля, видане у січні 1906 року. Довгий час краєзнавці дискутували щодо факту прожи-
вання родини І.Е.Бабеля у Миколаєві, тому виставка, оприлюднена на веб-сайтові архіву, 
стане доказом цього маловідомого факту. 

Запропонувала схвалити експозиційний план документальної виставки «І.Е.Бабель у 
документах Державного архіву Миколаївської області» та рекомендувати до оприлюднення 
на веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити експозиційний план документальної виставки «І.Е.Бабель у документах 
Державного архіву Миколаївської області» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті 
держархіву області. 
 
 
3. 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 «Національ-
ні меншини на Миколаївщині у 20-х роках ХХ ст.». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Серединський О.В. – заступник нача- льника відділу інформації та використання 
документів. 

Виступаючий зазначив, що на початку 20-х років ХХ століття на території СРСР стали 
створювати національні адміністративно-територіальні одиниці: сільради та райони, для кот-
рих були зменшені норми чисельності жителів. 1924 року були створені комісії національних 
меншин при ВУЦВК та окрвиконкомах, які вирішували практичні питання, пов’язані з наці-
ональною політикою. У комісії при Миколаївському окрвиконкомові діяли єврейська, німе-
цька, польська, болгарська, молдавська, латиська, білоруська, армянська секції. На території 
Миколаївської округи у квітні 1925 року був створений Ландауський (з травня 1926 року – 
Карл-Лібкнехтовський) район з переважним німецьким населенням у складі Зульцської, Йо-
ганестальської, Карлсруеської, Катеринентальської, Ландауської, Шпейерівської сільрад Ва-
рварівського району Миколаївської округи та Рорбаської, Вормської та Роштадтської сільрад 
Одеської округи. У грудні 1927 року у Первомайській окрузі було створено Вільшанський 
(Болгарський) район. У січні 1929 року на території Миколаївської округи нараховувалось  
32 національні сільради. 

До експозиційного плану виставки включено 49 документів за 1922-1928 рр.: відомос-
ті про національний та кількісний склад населення сільрад, статистичні дані про кількість 
політичних, професійних та навчальних закладів у національних адміністративно-населених 
одиницях, документи секцій бюро національних меншин при Миколаївському окрвиконко-
мові, реєстраційні картки релігійних громад іудеїв, баптистів, лютеран, католиків тощо. 

Запропонував експозиційний план виставки затвердити. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Експозиційний план виставки «Національні меншини на Миколаївщині у 20-х ро-
ках ХХ ст.» 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 документальну он-лайнову виставку «З історії 
православ’я на Миколаївщині (радянський період)». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 69 документів 
за 1921-1992 рр.: списки церков та молитовних будинків православного віросповідання, ві-
домості про вилучення церковних цінностей 1922 року, статути та реєстраційні картки релі-
гійних товариств, списки членів їх правління, угоди між окрвиконкомами та уповноважени-
ми релігійних громад щодо безоплатної передачі у користування вірян церковних будівель, 
документи про збір коштів парафіянами на потреби Червоної Армії та представлення до на-
городження священників, акти обстежень церков, відомості про закриття релігійних громад 
та вилучення церковних споруд, списки священнослужителів області. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Експозиційний план виставки «З історії православ’я на Миколаївщині (радянсь-
кий період)» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


