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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки 

«Діяльність Миколаївської окружної інспектури охорони здоров’я». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
2. Розгляд та схвалення тексту публікації «З історії діяльності Миколаївської та Очаків-

ської митних застав». 
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 2018 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Діяльність Миколаївсь-
кої окружної інспектури охорони здоров’я», котру планується оприлюднити на офіційному 
веб-сайтові держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, кадрової та 
режимно-секретної роботи. 

Виступаюча зазначила, що зі створенням на початку 1923 року Миколаївської округи 
було організовано окружний відділ охорони здоров’я окрвинконкому. У грудні 1924 року 
відділ був реорганізований у Миколаївську окружну інспекцію охорони здоров’я, котра пе-
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ребувала у віданні Народного Комісаріату охорони здоров’я, керувала роботою та здійсню-
вала контроль за діяльністю районних інспектур охорони здоров’я, лікувальних та оздоров-
чих установ округи, за санітарним станом комунальних і промислових підприємств, відала 
підбором кадрів медичних працівників. Припинила діяльність у жовтні 1930 року з ліквідаці-
єю округи. 

До експозиційного плану виставки включено 30 документів з фонду «Миколаївська 
окружна інспектура охорони здоров’я» (ф.Р-75) за 1923-1929 рр.: протоколи засідань колегії 
окружної інспектури охорони здоров’я, протоколи спільних нарад керівників лікувальних 
установ округи та м. Миколаїв, доповіді і звіти про діяльність Миколаївської окружної ін-
спекції охорони здоров’я, лікувальних та фармацевтичних установ округи, відомості про ро-
боту інспектури Охматдиту, надання приміщень та коштів для лікувальних установ, кількість 
та кадровий склад медперсоналу, інформація про діяльність працівників судово-медичної 
експертизи та ін.  

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Діяльність Миколаївської окружної інспектури охорони здоров’я» та рекомендувати до 
оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Діяльність 
Миколаївської окружної інспектури охорони здоров’я» та рекомендувати до 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 2018 рік підготовлено текст публікації «З історії діяльності Миколаївської та Оча-
ківської митних застав», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держар-
хіву. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів держархіву області, к.і.н. 

Виступаючий зазначив, що публікація містить відомості про історію створення та дія-
льності двох митних застав – Миколаївської та Очаківської – у дорадянський час. Миколаїв-
ська митна застава була створена 22 листопада 1793 року, Очаківська – у жовтні 1828 року. 
Миколаївська митна застава в перші роки свого існування, як і всі митні установи, була під-
легла Комерц-колегії, яка одержувала всі митні прибутки і здійснювала суворий контроль за 
діяльністю митних органів, а з 1811 року – Департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства 
фінансів. Зі створенням митних округів Миколаївська  та Очаківська митні застави увійшли 
до складу Одеського, а згодом – Південного митного округу.  

Миколаївська митна застава припинила діяльність у червні 1859 року, її функції були 
передані митному нагляду при брандвахті, котрий діяв до початку функціонування повно-
цінного самостійного митного органу – Миколаївської портової митниці, тобто до літа 1862 
року. Очаківська митна застава у липні 1861 року тимчасово була переведена до м. Херсон, 
митний нагляд здійснював митний чиновник при брандвахті. Згодом застава відновила свою 
роботу у м. Очаків, припинила свою діяльність на початку 1920 року з встановленням Радян-
ської влади. 

Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що для укладання тексту публікації опрацьовано документи 
фондів Миколаївської та Очаківської митних застав, канцелярії Миколаївського військового 
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губернатора, наукову та краєзнавчу літературу. Публікація містить інформацію про функціо-
нування митних установ, їх особовий склад. 

Запропонував схвалити текст публікації «З історії діяльності Миколаївської та Оча-
ківської митних застав» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст публікації «З історії діяльності Миколаївської та Очаківської мит-
них застав» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву обла-
сті. 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


