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Директору Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Миколаївської облдержадміністрації 
  
Малікіну О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у квітні 2014 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
 
Директор держархіву        Л.Л.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мельник 76 65 64

   

     УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
54001 м. Миколаїв, вул. Московська,1, Васляєва, 43, тел/факс (0512) 37-00-65, тел. (0512) 21-40-31 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua    

 



Звіт 
про виконання заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації та за участі громадськості 

у квітні 2014 року 
 

№ 
з/п 

Дата, місце 
проведення, 
адреса 

Зміст заходу та форма його 
проведення 

Категорія 
учасників, що 

запрошуються до 
участі у заходах 

Очікуваний результат П.І.Б., телефон, електронна 
адреса контактної особи 

1 2 3 4 5 6 
  Взаємодія із засобами масової інформації  

1. 28 квітня,  
корпус № 1 
ДАМО  

(вул. Васляєва, 43) 

Документальна стендова виставка 
«Міліція Миколаївщини у  

20-х роках ХХ ст.» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 29 квітня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «До 70-річчя 
заснування Миколаївського 
скляно-парфумерного заводу» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

Заходи за участі громадськості 
1.  3 квітня, 

Миколаївська 
обласна 

універсальна 
бібліотека  

ім. О.Гмирьова 
(м. Миколаїв,  

вул. Московська, 
9) 

Презентація видання 
Николаевская область в годы 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Документы и 
материалы свидетельствуют. / 
Е.Г.Горбуров, К.Е.Горбуров, 
Л.Л.Левченко, М.А.Мельник. – 
Николаев : Издатель Шамрай 

П.Н., 2014. – 348 с., ил. 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 24 квітня, 
Навчально-науко-
вий Інститут 
історії та права 
Миколаївського 
національного 

Участь у третій міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Історичні мідраші Північного 

Причорномор’я» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
еврейського населення 

Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



університету 
імені В.О.Сухо-
млинського 

(м. Миколаїв,  
пл. Комунарів, 1) 

3. 24 квітня,  
корпус № 2 
ДАМО  

(вул. Московська, 
1) 

Засідання науково-експертної 
ради з представників 

громадськості при держархіві 
області 

Представники 
органів виконавчої 
влади, місцевого 
самоврядування, 
профспілок, 
науковці та 
краєзнавці, 
викладачі. 

Вирішення питань функціонування 
держархіву області. 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


