ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
голова обласної державної адміністрації
САВЧЕНКО
Олексій Юрійович
04.05.2018

11.00

Зустріч керівництва області з ветеранами війни,
святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та
примирення і 73-річниці Перемоги у Другій
світовій війні.
Готують: Бонь В.В., Єльчієва О.Р.

09.05.2018

10.00

Урочиста церемонія покладання квітів до
меморіального комплексу
на честь героївдесантників
загону
К.Ф. Ольшанського
до
Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні.
Запрошено: заступників голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В.
(за узгодженням).
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.,
Сєнкевич О.Ф. (за узгодженням).

17.05.2018

12.00

Урочисте засідання до Дня науки.
Готують: Бонь В.В., Удовиченко О.О.

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

20.05.2018

(за окремим
планом)

Церемонія покладання квітів до Дня пам’яті жертв
політичних репресій біля пам’ятника Героям
Небесної Сотні.
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.

25.05.2018,
26.05.2018

(за окремим
графіком)

Свято останнього дзвоника у загальноосвітніх
навчальних закладах області.
Готують: Бонь В.В., Удовиченко О.О.

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
графіком

Проведення
нарад
з
головами
райдержадміністрацій, районних рад, міськими
(міст обласного значення) головами.
Готують: Гранатуров Ю.І., Стецька В.В., керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації.

2

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.
Готують: заступники голови облдержадміністрації,
керівник апарату облдержадміністрації, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації.

За окремим
планом

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
перший заступник голови обласної державної адміністрації
БОНЬ
В’ячеслав Валентинович
02.05.2018

12.00

Відкриття чемпіонату області з вітрильного спорту
(м. Миколаїв, вул. Спортивна, 7).
Готує: Гінкул В.М.

03.05.2018

09.00

Засідання ради керівників бібліотечних установ
Миколаївської області за темою: «Бібліотека як
складова
соціально-культурного
середовища
територіальних громад» в Миколаївській обласній
універсальній науковій бібліотеці.
Готує: Димитров М.Ф.

(за окремим
графіком)

Відкриття
персональної
виставки
члена
Національної спілки художників України Світлани
Завтури до 50-річчя від дня народження в
обласному художньому музеї ім. В.Верещагіна.
Готує: Димитров М.Ф.

11.00

Зустріч керівництва області з ветеранами війни,
святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та
примирення і 73-річниці Перемоги у Другій
світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Єльчієва О.Р.

12.00

Відкриття ХІІ туру чемпіонату України з гандболу
«Суперліга» в Миколаївській обласній комунальній
комплексній дитячо-юнацькій школі (м. Миколаїв,
вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Гінкул В.М.

04.05.2018

05.05.2018

(за окремим
графіком)

Проведення
інформаційного
представників туристичних агенцій.
Готує: Гінкул В.М.

туру

для
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06.05.2018

12.00

Відкриття III Миколаївського напівмарафону
(м. Миколаїв, Соборна площа, вул. Адміральська).
Готує: Гінкул В.М.

07.05.2018

10.00

Відкриття чемпіонату області з плавання в
спортивному комплексі плавальних басейнів
«Водолій» (м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 323).
Готує: Гінкул В.М.

08.05.2018

18.00

Концертна програма колективів Миколаївського
державного
вищого
музичного
училища,
присвячена Дню пам’яті та примирення в
обласному Палаці культури.
Готує: Димитров М.Ф.

09.05.2018

10.00

Урочиста церемонія покладання квітів до
меморіального комплексу
на честь героївдесантників
загону
К.Ф. Ольшанського
до
Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю., заступників голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В.
(за узгодженням).
Готують: Димитров М.Ф., Сєнкевич О.Ф.
(за узгодженням).

(за окремим
планом)

Відкриття чемпіонату України з вільної боротьби
серед кадетів (м. Миколаїв, пр. Героїв України, 4).
Готує: Гінкул В.М.

09.05.2018,
18.05.2018

(за окремим
графіком)

Дні відкритих дверей в обласних музеях до
Дня Перемоги та до Міжнародного дня музеїв.
Готує: Димитров М.Ф.

10.05.2018

10.00

Відкриття чемпіонату України з бадмінтону в
Миколаївській обласній комунальній комплексній
дитячо-юнацькій школі (м. Миколаїв, вул. Лазурна,
18-в).
Готує: Гінкул В.М.

(за окремим
планом)

Відкриття чемпіонату України з гандболу
«Суперліга» ігри Плей-оф в Миколаївській
обласній
комунальній
комплексній
дитячоюнацькій школі (м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Гінкул В.М.
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13.05.2018

10.00

Відкриття обласного конкурсу аматорських театрів
«Миколаївська Мельпомена» в Миколаївському
академічному
художньому
російському
драматичному театрі.
Готує: Димитров М.Ф.

14.05.2018

17.30

Концертна програма за участю симфонічного та
естрадно-симфонічного оркестрів Миколаївського
державного вищого музичного училища «На крилах
музичного мистецтва» в рамках фестивалю
мистецтв, присвяченого Дню Європи в Україні в
обласному Палаці культури.
Готує: Димитров М.Ф.

15.05.2018

10.00

Відкриття всеукраїнських змагань зі стрибків на
батуті в Миколаївській обласній комунальній
комплексній дитячо-юнацькій школі (м. Миколаїв,
вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Гінкул В.М.

17.05.2018

12.00

Урочисте засідання до Дня науки.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Удовиченко О.О.

14.00

Засідання робочої групи з питань гуманітарної
допомоги при облдержадміністрації (за наявності
заяв).
Готує: Єльчієва О.Р.

18.05.2018

10.00

Відкриття чемпіонату області з легкої атлетики
(м. Миколаїв, Центральний міський стадіон).
Готує: Гінкул В.М.

19.05.2018

18.00

Дні грузинської культури в Миколаївській області в
обласному Палаці культури.
Готує: Димитров М.Ф.

20.05.2018

(за окремим
планом)

Церемонія покладання квітів до Дня пам’яті жертв
політичних репресій біля пам’ятника Героям
Небесної Сотні.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

23.05.2018

10.00

Зустріч з громадськістю з питань основних змін в
початковій освіті в контексті освітньої реформи в
Миколаївському міському будинку вчителя.
Готує: Удовиченко О.О.
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23.05.2018

(за окремим
графіком)

24.05.2018

11.00

Відкриття конкурсу творчих робіт вихованців
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
Миколаївської області.
Готує: Гускін О.А.

25.05.2018,
26.05.2018

(за окремим
графіком)

Свято останнього дзвоника у загальноосвітніх
навчальних закладах області.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Удовиченко О.О.

25.05.2018

17.00

Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської спартакіади
серед збірних команд державних службовців
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя в с. Коблеве Березанського району.
Готує: Гінкул В.М.

29.05.2018

(за окремим
планом)

Відкриття персональної виставки лауреата премії
ім. Т.Г.Шевченка, заслуженого діяча мистецтв
України М.І. Озерного до 80-річчя від дня
народження.
Готує: Димитров М.Ф.

30.05.2018

09.00

Засідання Миколаївської обласної комісії з
розгляду
спірних
питань,
пов’язаних
із
встановленням статусу учасника війни відповідно
до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» (за наявності
заяв).
Готує: Єльчієва О.Р.

10.00

Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат.
Готує: Єльчієва О.Р.

11.00

Засідання міжвідомчої робочої групи з питання
забезпечення реалізації Уряду, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної
плати.
Готує: Єльчієва О.Р.

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
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30.05.201831.05.2018

(за окремим
планом)

Міжнародний «День поля» на тему: «Технології
вирощування зернових культур» та Міжнародна
науково-практична конференція «Сучасні тенденції
розвитку освіти та аграрної науки» на базі
Миколаївського
національного
аграрного
університету.
Готує: Піскун О.В.

31.05.2018

09.00

Засідання обласної комісії з розгляду питань,
пов’язаних з видачею посвідчень особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи.
Готує: Єльчієва О.Р.

10.00

Засідання координаційного
зайнятості населення.
Готує: Єльчієва О.Р.

15.00

Засідання
координаційної
ради
при
облдержадміністрації по виконанню обласних
програм соціального захисту населення.
Готує: Єльчієва О.Р.

(за окремим
планом)

Нарада
з
начальниками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
поточних питань діяльності агропромислового
комплексу.
Готує: Піскун О.В.

ІІІ декада

комітету

сприяння

За окремим
графіком

Урочисті заходи до Дня Європи.
Готують: Димитров М.Ф., Васильєва М.В.

За окремим
графіком

Засідання робочої групи щодо оголошення
природних територій Миколаївської області
курортами.
Готує: Гінкул В.М.

За окремим
графіком

Проведення нарад щодо підготовки Миколаївської
області
до
початку
літнього
оздоровчотуристичного сезону 2018 року.
Готує: Гінкул В.М.

За окремим
планом

Представлення
регіональної
експозиції
на
ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці
«Агро-2018» в м. Києві.
Готує: Піскун О.В.
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За окремим
планом

Впровадження
пілотного
розписки в Україні».
Готує: Піскун О.В.

проекту

«Аграрні

За окремим
графіком

Проведення партнерських заходів на базі районів в
рамках «Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва».
Проведення семінарів на теми: «Як збільшити
продажі
сільгосппродукції
за
допомогою
Інтернету»; «Технології вирощування томатів»;
«Малопоширені плодоовочеві культури».
Готує: Піскун О.В.

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
графіком

Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при облдержадміністрації.
Готує: Продан В.І.

За окремим
планом

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
заступник голови обласної державної адміністрації
КУШНІР
Олександр Валентинович
02.05.2018

(за окремим
графіком)

09.05.2018

10.00

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
Урочиста церемонія покладання квітів до
меморіального комплексу
на честь героївдесантників
загону
К.Ф. Ольшанського
до
Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю., заступників голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В.
(за узгодженням).
Готують: Димитров М.Ф., Сєнкевич О.Ф.
(за узгодженням).
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16.05.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

21.05.201824.05.2018

(за окремим
планом)

Візит делегації бізнесових кіл Бельгії
Нідерландів до Миколаївської області.
Готує: Васильєва М.В.

та

За окремим
графіком

Урочисті заходи до Дня Європи.
Готують: Димитров М.Ф., Васильєва М.В.

За окремим
планом

Проведення наради з головними розпорядниками
коштів: «Про підсумки виконання обласного
бюджету за січень-квітень 2018 року».
Готує: Іщенко В.П.

За окремим
графіком

Засідання комісії з відбору проектів, які можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних
територіальних громад Миколаївської області.
Готує: Васильєва М.В.

За окремим
графіком

Проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку в
Миколаївській області у 2018 році.
Готує: Васильєва М.В.

За окремим
графіком

Засідання
конкурсної
комісії
з
відбору
мікропроектів, які можуть реалізовуватися за
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого
розвитку.
Готує: Васильєва М.В.

За окремим
графіком

Організація прийомів іноземних делегацій на
запрошення керівництва облдержадміністрації.
Готує: Васильєва М.В.

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
планом

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.
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ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
заступник голови обласної державної адміністрації
ГАЙДАРЖИ
Валентин Васильович
Урочиста церемонія покладання квітів до
меморіального комплексу
на честь героївдесантників
загону
К.Ф. Ольшанського
до
Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю., заступників голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В.
(за узгодженням).
Готують: Димитров М.Ф., Сєнкевич О.Ф.
(за узгодженням).

09.05.2018

10.00

11.05.2018

(за окремим
графіком)

17.05.2018

10.00

Чергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при облдержадміністрації.
Готує: Пронін Є.В.

23.05.2018,
24.05.2018

(за окремим
планом)

Проведення тренування з органами управління та
силами цивільного захисту щодо дій у разі
виникнення надзвичайної ситуації на ВП «ЮжноУкраїнська АЕС».
Готує: Пронін Є.В.

24.05.2018

10.00

Засідання обласного штабу з підготовки до
опалювального сезону 2018/2019 року, розрахунків
за спожиті природний газ та енергоносії.
Готує: Гладков Є.Л.

25.05.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
графіком

Апаратні наради з підпорядкованими структурними
підрозділами.

За окремим
графіком

Оперативні наради щодо вирішення проблемних
питань
діяльності
житлово-комунального
господарства та реалізації заходів з енергозбереження.
Готує: Гладков Є.Л.
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За окремим
графіком

Засідання
координаційної
ради
при
облдержадміністрації
з
питань
реалізації
Комплексної
програми
охорони
довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Готує: Мац Д.А.

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
планом

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
керівник апарату обласної державної адміністрації
ГРАНАТУРОВ
Юрій Ісайович
04.05.2018

11.00

Зустріч керівництва області з ветеранами війни,
святкові заходи з нагоди Дня пам’яті та
примирення і 73-річниці Перемоги у Другій
світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Єльчієва О.Р.

09.05.2018

10.00

Урочиста церемонія покладання квітів до
меморіального комплексу
на честь героївдесантників
загону
К.Ф. Ольшанського
до
Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні.
Запрошено: Савченка О.Ю., заступників голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В.
(за узгодженням).
Готують: Димитров М.Ф., Сєнкевич О.Ф.
(за узгодженням).

14.05.2018

10.00

Відкриття
тематичного
короткотермінового
семінару на тему: «Сучасні тенденції розвитку
архівної справи» в Миколаївському обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій.
Готують: Левченко Л.Л., Дибченко Д.М.

