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Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        
Серединський О.В., Чернова С.П.,  Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення текстів ініціативних інформувань «До 145-річчя з часу за-

снування с. Новоолександрівка Братського району», «До 155-річчя з часу засну-
вання с. Новосевастополь Березнегуватського району», «До 265-річчя з часу за-
снування с. Лиса Гора Первомайського району», «До 95-річчя з часу заснування с. 
Червона Долина Снігурівського району», «До 240-річчя з часу заснування с. Фе-
дорівка (нині м. Нова Одеса)». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної виставки «До 

115-річчя Миколаївського зоопарку». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2016 рік підготовлено тексти ініціативних інформувань «До 145-річчя з часу засну-
вання с. Новоолександрівка Братського району», «До 155-річчя з часу заснування с. Новосе-
вастополь Березнегуватського району», «До 265-річчя з часу заснування с. Лиса Гора Перво-
майського району», «До 95-річчя з часу заснування с. Червона Долина Снігурівського райо-
ну», «До 240-річчя з часу заснування с. Федорівка (нині м. Нова Одеса)», котрі будуть наді-
слані до архівних секторів відповідних райдержадміністрацій та районних рад для ознайом-
лення та використання. 

Тексти ініціативних інформувань додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області з основної діяльності. 

Доповідач зазначила, що ініціативні інформування з історії населених пунктів області 
укладаються спеціалістами відділу інформації та використання документів та надсилаються 
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до районних рад та архівних секторів рай- держадміністрацій, котрі доповнюють їх ін-
формацією з фондів, котрі знаходяться в них на тимчасовому зберіганні, й надсилають ініці-
ативні інформування до відповідних сільських рад для ознайомлення та використання.  

Тексти містять відомості про фонди держархіву області, в котрих є інформація з істо-
рії населеного пункту: час заснування, кількість мешканців у різні роки, діяльність промис-
лових підприємств, сільськогосподарських артілей (колгоспів), навчальних, освітніх та ме-
дичних установ та ін., роботу сільських рад, до складу котрих входили відповідні населені 
пункти, про перебіг подій під час тимчасової нацистської окупації 1941-1944 рр. та віднов-
лення народного господарства після Другої світової війни, про діяльність релігійних установ 
тощо. 

Запропонувала схвалити тексти ініціативних інформувань та рекомендувати до над-
силання їх до архівних секторів райдержадміністрацій та районних рад для ознайомлення та 
використання. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити тексти ініціативних інформувань «До 145-річчя з часу заснування с. Но-
воолександрівка Братського району», «До 155-річчя з часу заснування с. Новосевастополь 
Березнегуватського району», «До 265-річчя з часу заснування с. Лиса Гора Первомайського 
району», «До 95-річчя з часу заснування с. Червона Долина Снігурівського району», «До 
240-річчя з часу заснування с. Федорівка (нині м. Нова Одеса)» та рекомендувати до надси-
лання їх до архівних секторів райдержадміністрацій та районних рад для ознайомлення та 
використання. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2016 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «До 115-річчя Ми-
колаївського зоопарку», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву 
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 38 документів 
за 1929-2004 рр.з відомостями про збудування приміщень для утримання тварин; збитки, за-
вдані майну та колекції зоопарку під час тимчасової нацистської окупації міста                          
1941-1944 рр.; річні звіти та інформації про роботу зоопарку; переліки тварин, характеристи-
ки умов їхнього утримання; штатні розписи; звіти щодо виконання плану відвідувань та при-
бутків, роботу різних відділів зоопарку та ін. 

Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «До 115-річчя Миколаївського зоопарку» та рекомендувати до розміщення на офіцій-
ному веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 
115-річчя Миколаївського зоопарку»  та рекомендувати до розміщення на офіційному              
веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


