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Присутні члени науково-методичної ради: Климова Л.С., Колесник Н.А., Котляр Ю.В., Ку-

зьменко Н.В., Пікуль Г.Б., Серединський О.В., Сидоренко А.І., Тригуб О.П. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд та схвалення тексту публікації «Голови виконкому Миколаївської обласної 

Ради депутатів трудящих (народних депутатів) у 1937-1992 рр.». 

Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та схвалення текстів ініціативних інформувань «До 225-річчя з часу засну-

вання смт Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області», «До 225-

річчя з часу заснування м. Очаків Очаківського району Миколаївської області», 

«До 215-річчя з часу з часу заснування смт Доманівка Доманівського району Ми-

колаївської області», «З історії с. Олександрівка Вознесенського району Микола-

ївської області», «До 95-річчя з часу заснування с. Малоукраїнка Єланецького ра-

йону Миколаївської області», «До 200-річчя з часу заснування с. Катеринівка Ве-

селинівського району Миколаївської області». 

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 документів на 2017 рік підготовлено текст публікації «Голови виконкому Миколаївсь-

кої обласної Ради депутатів трудящих (народних депутатів) у 1937-1992 рр.», котру плану-

ється оприлюднити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-

кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 
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Виступаюча зазначила, що цього року Миколаївська область святкує 80-ту річницю 

з часу створення. До цієї дати підготовлено публікацію, котра розповідає про очільників об-

ласті у 1937-1992 роках – голів облвиконкому: Онуфрія Титовича Столбуна, Івана Маркело-

вича Філіппова, Пантелеймона Михайловича Борисова, Степана Петровича Терещенка, Ми-

хайла Івановича Сиволапа, Івана Тимофійовича Назаренка, Василя Спиридоновича Ведніко-

ва, Володимира Миколайовича Андріанова, Тимофія Григоровича Барильника, Миколу 

Юхимовича Куліша, Федора Федоровича Зайвого, Віктора Івановича Ільїна, Івана Трохимо-

вича Грицая, Михайла Володимировича Башкірова.  

У публікації викладено автобіографії голів облвиконкому, відомості про час та обста-

вини їх обрання на посаду та звільнення. 

Запропонувала схвалити текст публікації «Голови виконкому Миколаївської обласної 

Ради депутатів трудящих (народних депутатів) у 1937-1992 рр.» та рекомендувати для опри-

люднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст публікації «Голови виконкому Миколаївської обласної Ради депу-

татів трудящих (народних депутатів) у 1937-1992 рр.» та рекомендувати для оприлюднення 

на офіційному веб-сайтові 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 на 2017 рік підготовлено тексти ініціативних інформувань «До 225-річчя з часу засну-

вання смт Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області», «До 225-річчя з ча-

су заснування м. Очаків Очаківського району Миколаївської області», «До 215-річчя з часу з 

часу заснування смт Доманівка Доманівського району Миколаївської області», «З історії с. 

Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області», «До 95-річчя з часу засну-

вання с. Малоукраїнка Єланецького району Миколаївської області», «До 200-річчя з часу за-

снування с. Катеринівка Веселинівського району Миколаївської області», котрі будуть наді-

слані до архівних секторів відповідних архівних відділів райдержадміністрацій, районних і 

сільських (селищних) рад для ознайомлення та використання. 

Тексти ініціативних інформувань додаються. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Климова Л.С.  – молодший науковий співробітник відділу організаційной, кадрової 

та режимно-секретної роботи. 

Доповідач зазначила, що ініціативні інформування містять відомості про фонди держ-

архіву області, в котрих є інформація з історії відповідного населеного пункту: час заснуван-

ня, обставини заселення, кількість мешканців у різні роки, діяльність промислових підпри-

ємств, сільськогосподарських артілей (колгоспів), навчальних, освітніх та медичних установ 

та ін., роботу сільських рад, до складу котрих входили населені пункти, інформацію про пе-

ребіг подій під час тимчасової нацистської окупації 1941-1944 рр. та відновлення народного 

господарства після Другої світової війни. 

Запропонувала схвалити тексти ініціативних інформувань та рекомендувати до над-

силання їх до архівних секторів райдержадміністрацій, районних та сільських (селищних) 

рад для ознайомлення та використання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. Схвалити тексти ініціативних інформувань «До 225-річчя з часу заснування смт 

Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області», «До 225-річчя з часу засну-

вання м. Очаків Очаківського району Миколаївської області», «До 215-річчя з часу з часу за-

снування смт Доманівка Доманівського району Миколаївської області», «З історії с. Олекса-

ндрівка Вознесенського району Миколаївської області», «До 95-річчя з часу заснування с. 

Малоукраїнка Єланецького району Миколаївської області», «До 200-річчя з часу заснування 
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с. Катеринівка Веселинівського району Ми- колаївської області»  та рекомендувати до 

надсилання їх до відповідних архівних секторів райдержадміністрацій, районних та сільсь-

ких (селищних) рад для ознайомлення та використання. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко  

 

Секретар          М.О.Мельник 


