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Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової виставки «До 22-ї річниці Конституції України».
Доповідає: Мельник М.О.
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки
«Миколаївська митна застава».
Доповідає: Мельник М.О.

1. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів.
Доповідач зазначила, що на виконання Указу Президента України від 28 березня 2018
року № 91/2018 «Про відзначення 22-ї річниці Конституції України» та розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 04 травня 2018 року № 160-р «Про відзначення в Миколаївській області 22-ї річниці Конституції України» позапланово підготовлено
фотодокументальну он-лайнову виставку «До 22-ї річниці Конституції України», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області.
Експозиційний план виставки додається.
ВИСТУПИЛИ:
Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.
Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 19 документів
з Національного архіву Швеції, Російського державного архіву давніх актів, державного архіву Миколаївської області: «Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запо-
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розького між Ясновельможним паном Пили- пом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, і між генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом
Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами утверджені обома сторонами
вільним голосуванням і Ясновельможного гетьмана урочистою присягою підтверджені року
від Різдва Христового 1710, Квітня 5, в Бендерах», Конституція УСРР 1919 року, документи
про розгляд та обговорення проектів Конституції СРСР 1936 та 1977 рр., а також документи
та статті у друкованих ЗМІ, укладені під час прийняття Конституції України 1996 року.
Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 22-ї річниці Конституції України» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До
22-ї річниці Конституції України» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному вебсайтові держархіву області.

2. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів.
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та використання на 2018 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Миколаївська митна
застава», котру планується розмістити на офіційному веб-сайтові держархіву області.
Експозиційний план виставки додається.
ВИСТУПИЛИ:
Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету
ім. Петра Могили, д.і.н.
Виступаючий зазначив, що Миколаївська митна застава виникла майже одночасно із
заснуванням міста Миколаїв. Вона була створена іменним імператорським указом 22 листопада 1793 р. і в перші роки свого існування, як і всі митні установи, була підпорядкована
Комерц-колегії, яка одержувала всі митні прибутки і здійснювала суворий контроль за діяльністю митних органів, а з 1811 р. – Департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства фінансів.
Зі створенням митних округ Миколаївська митна застава увійшла до складу Одеської митної
округи. Припинила діяльність на підставі розпорядження начальника Одеської митної округи
від 28 червня 1861 р. Її функції були передані митному нагляду при брандвахті, який був ліквідований у 1862 р. з утворенням портової митниці. До експозиційного плану виставки
включено 19 документів з фонду «Миколаївська митна застава» (ф. 264): про надіслані з миколаївського до одеського порту та за кордон продукти і товари за 1810 рік та про грошові
суми, які надійшли від різних зборів того ж року, про посилення контролю над іноземцями,
щодо особового складу митниці тощо.
Запропонував затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки
«Миколаївська митна застава» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному вебсайтові держархіву області.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Миколаївська митна застава» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області.
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