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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 березні 2015 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 плану заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації 

у березні 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. 6 березня,  
телеканал  
ТАК-ТV 

Телепередача - участь директора 
держархіву області у 

телемарафоні на телеканалі  
ТАК-ТV:обговорення підсумків 

та планів співпраці архіву з 
телеканалом 

Широкі кола 
громадськості 

Обговорення підсумків та 
перспектив співпраці між 

телеканалом та держархівом. 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 20 березня, 
телеканал 

«Миколаїв» 

Телепередача «Жінки на війні» за 
документами держархіву області 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з подіями під час 
Другої світової війни на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3. 20 березня, 
Державний архів 
Миколаївської 

області,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська, 1 

Круглий стіл «Формування 
міжетнічної толерантності на 

поліетнічних територіях: 
здобутки, проблеми, 

перспективи» 

Широкі кола 
громадськості 

Обговорення актуальних проблем 
історичних і культурологічних 

досліджень національних меншин 
Південної України та 
Миколаївщини та ролі 

громадських організацій 
національних меншин у 

збереженні міжнаціонального 
миру і злагоди в Україні та 

Миколаївській області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

4. 27 березня, 
радіоканал 

«Бузька хвиля» 

Радіопередача «Маловідомі факти 
з історії десанту 

К.Ф.Ольшанського за 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією подвигу 
десанту К.Ф.Ольшанського; 
пропагування документів, що 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 



документами держархіву області» зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

5. 29 березня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Крапки 

над і» 

Телепередача – сюжет про подвиг 
десанту К.Ф.Ольшанського під 
час звільнення м. Миколаїв 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією подвигу 
десанту К.Ф.Ольшанського; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

6. 30 березня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «До 210-річчя 

Миколаївського та 
Севастопольського військового 

губернаторства» 

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 

7. 30 березня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «З історії створення та 
діяльності ДП «Миколаївський 

лікеро-горілчаний завод» 

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 

8. 30 березня,  
веб-сайт ДАМО 

mk.archives.gov.ua 

Публікація «Сторінки історії 
Миколаївського комітету шкіл 

письменності» 

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. 20 березня, 

Державний архів 
Миколаївської 

області,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська, 1 

Круглий стіл «Формування 
міжетнічної толерантності на 

поліетнічних територіях: 
здобутки, проблеми, 

перспективи» 

Широкі кола 
громадськості 

Обговорення актуальних проблем 
історичних і культурологічних 

досліджень національних меншин 
Південної України та 
Миколаївщини та ролі 

громадських організацій 
національних меншин у 

збереженні міжнаціонального 
миру і злагоди в Україні та 
Миколаївській області. 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

 


