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  На № ______________ від __________ 
 

 
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 жовтні 2015 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
 
Заступник директора          Н.А.Колесник 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мельник 76 65 64

 

   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 
 вул. Васляєва, 43, м. Миколаїв, 54044, тел./факс: (0512) 21-40-31 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua  Код ЄДРПОУ 03494362  



ЗВІТ 
про виконання плану заходів, у яких передбачена участь засобів масової інформації та громадськості 

за жовтень 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. 01 жовтня,  
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Новий 

день» 

Телепередача про юриста, 
археолога, краєзнавця, 

суспільного діяча, першого 
директора Миколаївського 

міського природничо-історичного 
музею С.І.Гайдученка 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями 

Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

2. 13 жовтня,  
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Новий 

день» 

Телепередача про видатного 
лікаря і викладача  
В.А.Страдомського 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями 

Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

3. 20 жовтня, 
Миколаївський 
музей судно-

будування і флоту 
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4 

Документальна виставка «Гроші 
Північного Причорномор’я від 

дельфінчика до гривні» 

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 жовтня,  
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Новий 

день» 

Телепередача про журналіста 
Д.М.Кокізова 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями 

Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

5. 23 жовтня, 
радіоканал 

Радіопередача «До 71-ї річниці 
визволення України від 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією  
Миколаївщини; пропагування 

Мельник М.О. 
76-65-64 



«Бузька хвиля», 
програма 

«Енциклопедія 
життя» 

нацистської окупації» документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

6. 25 жовтня, 
телекомпанія 
«ТАК-TV» 

Участь директора держархіву 
області Левченко Л.Л. у 

телемарафоні, присвяченому 
проведеню виборів 2015 року. 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією  
м. Миколаїв; пропагування 

документів, що зберігаються в 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

7. 26 жовтня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма 

«Розмова на 
тему» 

Участь директора ДАМО 
Левченко Л.Л. у прямому ефірі, 
присвяченому пам’яті історика, 
краєзнавця, д.т.н., професора 

Ю.Крючкова 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями 

Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

m.melnik@mk.archives.gov.ua 

8. 28 жовтня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Новий 

день» 

Телепередача “Історія створення 
та  розвитку нотаріату” 

 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з видатними 
особистостями 

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 жовтня, 

Миколаївський 
музей судно-

будування і флоту 
м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4 

Документальна виставка «Гроші 
Північного Причорномор’я від 

дельфінчика до гривні» 

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 

 


