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Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Миколаївської облдержадміністрації 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у лютому 2015 року за формою.  

Додаток: на 1 арк. у 1 прим. 
 
 
 
Заступник директора держархіву     Н.А.Колесник 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 

за лютий 2015 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. 5 лютого, 
Науково-

педагогічна 
бібліотека  

у м. Миколаїв,  
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Участь у презентації обласного 
тому документальної серії 

видання «Реабілітовані історією. 
Миколаївська область. Книга 

шоста» 

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. 5 лютого, 
Науково-

педагогічна 
бібліотека  

у м. Миколаїв,  
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Виставка оригіналів документів – 
справ репресованих осіб під час 

презентації обласного тому 
документальної серії видання 

«Реабілітовані історією. 
Миколаївська область. Книга 

шоста» 

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 

3. 18 лютого, т/к 
«Миколаїв», 

програма «Чим 
живе область» 

Телепередача - інтерв’ю з 
директором ДАМО щодо дослід-
жень документів, які відобража-
ють трагедію Голокосту; збору 
документальних свідчень подій 
Миколаївського Євромайдану; 
впорядкування документів 
Миколаївської організації 
“Народний Рух України”. 

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 

4 20 лютого, т/к Телепередачі «Протоієрей Широкі кола Ознайомлення з історією Мельник М.О. 



«Миколаїв», 
програма 

«Розмова на 
тему» 

Очаківського воєенного собору 
Гавриїл Судковський у 
документах ДАМО» 

громадськості Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

76-65-64 
m.melnik@mk.archives.gov.ua 

5. 27 лютого,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Миколаїв під час 

Кримської (Східної) війни 1853-
1856 рр.» 

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 

6. 27 лютого,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «З історії діяльності 
Миколаївського міського 

товариства «Друзі дітей» (до 85-ї 
річниці від дня створення» 

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. 5 лютого, 

Науково-
педагогічна 
бібліотека  

у м. Миколаїв,  
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Участь у презентації обласного 
тому документальної серії 

видання «Реабілітовані історією. 
Миколаївська область. Книга 

шоста» 

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. 5 лютого, 
Науково-

педагогічна 
бібліотека  

у м. Миколаїв,  
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 31 

Виставка оригіналів документів – 
справ репресованих осіб під час 

презентації обласного тому 
документальної серії видання 

«Реабілітовані історією. 
Миколаївська область. Книга 

шоста» 

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 

 


