Із пояснювальної записки відділу мистецтв згідно обласного плану за
1944 р. (травень місяць)
Приміщення школи для глухонімих, виділене під концертний зал обласної
філармонії, в даний час зайнято військовою частиною і таким чином там ніяких
робіт не проводиться. В зв'язку з цим під концертний зал філармонії надано інше
приміщення по вулиці Радянській (ріг вулиці Нікольської, колишній цех
палітурної майстерні; асигнування на III кв. - 27 тисяч крб., на IV кв. - 200 тис
крб.)
На 1945 р. планується будівництво нового приміщення під концертний зал
філармонії і будівництво нового оперного театру.
Постанова № 395
Виконкому Миколаївської обласної ради депутатів трудящих від 23 серпня
1944р.
Погодитись з постановою виконкому Миколаївської міськради депутатів
трудящих та Бюро Міському КБ від 15 ХІІІ-44р. «Про надання обласній
філармонії під концертний зал приміщення, яке зараз зайняте спорттовариством
«Судостроитель» та під фойє колишню палітурну майстерню міської типографії.
Постанова № 495
Виконкому Миколаївської обласної ради депутатів трудящих ся від 20
вересня 1944р. «Про ремонт та обладнання приміщення обласної філармонії».
В зв'язку з необхідністю ремонту і обладнання наданого облфілармонії
приміщення колишнього спортивного залу по вул. Радянській № 4 виконком
облради депутатів трудящих.
Постановляє:
1. Відпустити в IV кв. на ремонт приміщення Миколаївської Державної
Філармонії (концертний зал і фойє) 68000 тис. крб.
2. Запропонувати обласному фінансовому відділу передбачити в IV кв.
дотацію обл. філармонії
Заступник голови виконкому - Решетников
Секретар - Сазонов
31.Х.1944 p. Доповідна голові Миколаївського обласного комітету Борисову.
Від керівника загального відділу мистецтв І. Сухіни.
З часу визволення Миколаївської області, організований обласний відділ зі
справ по мистецтву 5.IV. 1944р. приступив до організації культурних закладів:
1.

2.
3. Організована Державна обласна філармонія, яка має:
а) хорова капела
б) симфонічний оркестр
в) духовий оркестр
г) балетний ансамбль
д) ансамбль театру мініатюр
е) група артистів естрадного цирку
Постанова від ... 1944 р.
Про ремонтні роботи та організацію роботи Миколаївської обласної
філармонії
З метою подальшої плідної роботи обласної філармонії по обслуговуванню
трудящих м. Миколаєва, а також враховуючи, що театральні приміщення були
спалені німецько-фашистськими окупантами, Обласна Рада вирішила:
1. Затвердити рішення Виконкому Миколаївської обласної ради про
виділення приміщення для філармонії по вул. Потьомкінська (кут Різдвяної), під
концертний зал.
2. ... виділити 227000 крб.
Голова виконкому Борисов Секретар Сазонов
Постанова від ... 1944 p.
Про ремонт та обладнання приміщення обласної філармонії колишнього
спортивного залу по вул. Радянській, 4
1. На ремонт будівлі виділити 30000 крб. Варварівському райвиконкому
передати театральні крісла в кількості 250 шт.
2. Виділити в II кварталі поточного року 57000 крб. дотації на симфонічний
оркестр і хорову капелу
Голова виконкому Борисов
Довідка за 1949 рік.
І. Сухіна, завідуючий відділом мистецтв.
В зв'язку з відсутністю творчого росту і нерентабельності хорової капели
прийнято рішення ліквідувати її, скоротити духовий оркестр. За рахунок цього
покращити якість творчої роботи основної філармонічної одиниці симфонічного оркестру, створити музичний лекторій.
І. Сухіна, директор філармонії

Основною подією 1-го кварталу 1969 р. було створення камерного оркестру.
Перша програма оркестру була випущена 12 лютого. Це була лекція-концерт
«Ленін і музика». Виконувались твори Моцарта, Чайковського, Прокоф'єва,
Бетховена, Баха, Генделя. Постійно працює музичний лекторій.

