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Порядок денний: 

 

1. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 80-ї річниці створення Миколаївсь-

кої області». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

2. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 76-х роковин трагедії Бабиного 

Яру». 

Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-

ки «Консульські установи у Миколаєві (дорадянський період)». 

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 2017 рік підготовлено текст радіопередачі «До 80-ї річниці створення Миколаївсь-

кої області», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв FM» (програма «На 

всі 100»). 

 Текст радіопередачі додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу обліку, зберігання та довідкового апа-

рату. 

Виступаюча зазначила, що текст радіопередачі містить відомості про формування те-

риторії Миколаївської області в її сучасних межах, починаючи з позаминулого століття. На-

ведено інформацію про реформування адміністративно-територіального устрою у 20-30-х рр. 
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ХХ ст. (ліквідацію волостей, повітів і губернії та створення районів і округ, згодом – лікві-

дацію округ і створення області), поділ території Миколаївщини між нацистською Німеччи-

ною та фашистською Румунією під час Другої світової війни, а також післявоєнні зміни меж 

районів, створення нових населених пунктів.  

Є у тексті радіопередачі інформація про історію Північного Причорномор’я і сучасну 

Миколаївщину: підприємства, установи й організації охорони здоров’я, науки, культури, 

освіти тощо. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 80-ї річниці створення Миколаївсь-

кої області»  та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1. Схвалити текст радіопередачі «До 80-ї річниці створення Миколаївської області» 

та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2017 рік підготовлено текст радіопередачі «До 76-х роковин трагедії Бабиного 

Яру», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 Текст радіопередачі додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кузьменко Н.В. – заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та до-

відкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі надано тлумачення термінів «фа-

шизм» та «націонал-соціалізм», викладено коротку історію Другої світової війни, а також 

надано факти масового знищення у Бабиному Яру біля Києва та на території сучасної Мико-

лаївщини військовополонених, євреїв та ромів, учасників підпільно-партизанського руху, 

психічно хворих людей, котрі вважалися нацистами «недолюдьми». 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 76-х роковин трагедії Бабиного Яру» 

та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. Схвалити текст радіопередачі «До 76-х роковин трагедії Бабиного Яру» та реко-

мендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що до 155-ї річниці відриття Миколаївського торгівельного пор-

ту для заходу іноземних суден підготовлено документальну он-лайнову виставку «Консуль-

ські установи у Миколаєві (дорадянський період)», котру планується оприлюднити на офі-

ційному веб-сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-

кументів, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 44 документа 

про призначення та діяльність іноземних консулів і віце-консулів, консульських агентів Авс-

тро-Угорської імперії, Королівства Бельгії, Республіки Бразилії, Сполученого Королівства 

Великої Британії та Ірландії, Греції, Королівства Данії, Королівства Іспанії, Королівства Іта-

лії, Королівства Нідерландів, Германської імперії, Королівства Норвегії, Румунії, Королівст-

ва Сербії, Османської імперії, Французської Республіки, Королівства Швеції та Норвегії у м. 
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Миколаїв з травня 1869 року по січень 1916 року. Це копії імператорських указів, листи 

департамента зовнішніх зносин Міністерства закордонних справ, листування консульських 

установ із Миколаївським військовим губернатором, Миколаївським градоначальником, Ми-

колаївською міською поліцією, керуючим Миколаївською митницею тощо. 

Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної виставки «Кон-

сульські установи у Миколаєві (дорадянський період)» та рекомендувати для оприлюднення 

на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Затвердити експозиційний план документальної он-дайнової виставки «Консуль-

ські установи у Миколаєві (дорадянський період)» та рекомендувати для оприлюднення на 

офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко  

 

Секретар          М.О.Мельник 


