ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
голова обласної державної адміністрації
САВЧЕНКО
Олексій Юрійович
08.02.2018

10.00

Зустріч з керівниками районних та міських
організацій учасників бойових дій на території
інших держав.
Готують: Бонь В.В., Іваненко О.О., Соловей Ю.Л.
(за узгодженням).

11.02.2018

16.00

«Вечір зустрічі бойових друзів» з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території
інших держав і річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан в
обласному Палаці культури.
Готують: Димитров М.Ф., Іваненко О.О.,
Соловей Ю.Л. (за узгодженням).

13.02.2018

08.00

Відвідування
керівництвом
області
воїнівінтернаціоналістів, які перебувають на лікуванні в
обласному госпіталі інвалідів війни.
Готують: Бонь В.В., Георгієв П.В., Соловей Ю.Л.
(за узгодженням).

15.02.2018

(за окремим
графіком)

20.02.2018

12.00

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Героям
Небесної Сотні до Дня Героїв Небесної Сотні
(сквер Ради Європи).
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф., Іваненко 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.

За окремим
планом

Участь у всеукраїнських та обласних селекторних
нарадах.
Готують: заступники голови облдержадміністрації,
керівник апарату облдержадміністрації, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації.
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ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
перший заступник голови обласної державної адміністрації
БОНЬ
В’ячеслав Валентинович
01.02.2018

15.00

Звіт перед громадськістю обласної бібліотеки для
дітей ім. В.Лягіна «Бібліо-круїз–2017» (м.Миколаїв,
вул. Спаська, 66).
Готує: Димитров М.Ф.

03.02.2018

14.00

Чемпіонат України з гандболу в Миколаївській
обласній
комунальній
комплексній
дитячоюнацькій
спортивній
школі
(м. Миколаїв,
вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Садовський О.В.

08.02.2018

10.00

Зустріч голови облдержадміністрації з керівниками
районних та міських організацій учасників бойових
дій на території інших держав.
Готують: Іваненко О.О., Соловей Ю.Л. (за
узгодженням).

(за окремим
графіком)

Семінар-навчання
з
питань
новітнього
законодавства у сфері оподаткування, земельних,
трудових правовідносин і захисту бізнесу від
негативного фактору та рейдерства в конференцзалі готелю «Reikartz Рівер Миколаїв» (м.Миколаїв,
вул. Спортивна, 9).
Готує: Піскун О.В.

10.00

Урочисте
закриття
ІІ
(обласного)
туру
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2018» в
Миколаївському
обласному
інституті
післядипломної педагогічної освіти (м.Миколаїв,
вул. Адміральська, 4-а).
Готує: Удовиченко О.О.

16.00

Підняття Олімпійського прапора з нагоди відкриття
ХХІІІ Зимових Олімпійських ігор в Миколаївській
обласній
комунальній
комплексній
дитячоюнацькій школі (м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Садовський О.В.

09.02.2018

(за окремим
графіком)

Семінар-навчання щодо використання
захисту винограду від хвороб і шкідників.
Готує: Піскун О.В.

засобів
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Церемонія нагородження переможців ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук в обласному Будинку художньої творчості
(м.Миколаїв, вул. Фалєєвська, 7).
Готує: Удовиченко О.О.

10.02.2018

10.00

10.02.2018,
11.02.2018

(за окремим
графіком)

13.02.2018

08.00

14.02.2018

(за окремим
графіком)

16.02.2018

14.00

17.02.2018

(за окремим
графіком)

Семінар-практикум на тему «Бізнес калькулятор –
ресурс для розвитку свого бізнесу».
Готує: Піскун О.В.

17.02.2018,
18.02.2018

(за окремим
графіком)

Чемпіонат області з кіокушин-карате.
Готує: Садовський О.В.

17.02.2018

14.00

Концерт камерного оркестру «ARS-NOVA», в
Палаці культури будівельників.
Готує: Димитров М.Ф.

20.02.2018

10.00

Засідання
наглядової
ради
при
облдержадміністрації за діяльністю інтернатних
установ системи органів соціального захисту
населення.
Готує: Бєлкіна Л.П.

12.00

Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Героям
Небесної Сотні до Дня Героїв Небесної Сотні
(сквер Ради Європи).
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Димитров М.Ф., Іваненко О.О.

Чемпіонат області з панкратіону.
Готує: Садовський О.В.
Відвідування
керівництвом
області
воїнівінтернаціоналістів, які перебувають на лікуванні в
обласному госпіталі інвалідів війни.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Георгієв П.В., Соловей Ю.Л. (за
узгодженням).
Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
Засідання обласної
економічної ради.
Готує: Бєлкіна Л.П.

тристоронньої

соціально-
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21.02.2018

10.00

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

22.02.2018

13.00

Відкриття персональної виставки «Палітра тепла»
художника Олександра Бондаренка (Баштанський
район) в Миколаївській обласній бібліотеці для
дітей ім.В.Лягіна.
Готує: Димитров М.Ф.

23.02.2018

10.00

Засідання регіональної комісії з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні
відчуження в 1986-1990 роках (за наявності заяв).
Готує: Бєлкіна Л.П.

24.02.201825.02.2018

10.00

Обласний конкурс розмовного жанру «Барви надії»
в
Центральній
бібліотеці
ім. Марка
Кропивницького.
Готує: Димитров М.Ф.

26.02.2018

10.00

Засідання Миколаївської обласної комісії по
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: Бєлкіна Л. П.

27.02.2018

10.00

Засідання
координаційної
ради
при
облдержадміністрації по виконанню обласних
програм соціального захисту населення.
Готує: Бєлкіна Л.П.

28.02.2018

10.00

Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Готує: Бєлкіна Л.П.

10.00

Засідання колегії департаменту освіти і науки
облдержадміністрації в Миколаївському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти
(м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4А).
Готує: Удовиченко О.О.
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28.02.2018

15.00

(за окремим
графіком)

Засідання обласної комісії з розгляду питань,
пов’язаних з видачею посвідчень особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи.
Готує: Бєлкіна Л.П.
Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

ІІІ декада

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

За окремим
графіком

Проведення партнерських заходів на базі районів в
рамках «Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва»:
«Організація
і
функціонування обслуговуючого кооперативу»;
«Пошук нових ринків збуту плодоовочевої
продукції»; «Агротехнології та навколишнє
середовище»; «Вирощування овочів у закритому
ґрунті».
Готує: Піскун О.В.

За окремим
графіком

Впровадження
пілотного
розписки України».
Готує: Піскун О.В.

За окремим
графіком

Засідання «круглого столу» на тему: «Перспективи
відновлення зрошення в Миколаївській області» на
базі
Миколаївської
регіональної
торговопромислової палати.
Готує: Піскун О.В.

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян
у Баштанському та Казанківському районах.
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.

проекту

«Аграрні
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ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
заступник голови обласної державної адміністрації
КУШНІР
Олександр Валентинович
07.02.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

21.02.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

За окремим
планом

Проведення
розширеного
засідання
колегії
департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про
підсумки
виконання
місцевих
бюджетів
Миколаївської області за 2017 рік та організацію
роботи у 2018 році».
Готує: Іщенко В.П.

За окремим
планом

Проведення наради з головними розпорядниками
коштів: «Про підсумки виконання місцевих
бюджетів за 2017 рік та обласного бюджету за
січень 2018 року».
Готує: Іщенко В.П.

За окремим
графіком

Засідання фокус-групи з розробки Плану заходів з
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року.
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

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

За окремим
графіком

Проведення виїзних особистих прийомів громадян
у Березанському та Кривоозерському районах.
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
09.02.2018

(за окремим
графіком)

15.02.2018

10.00

Засідання робочої групи з вирішення проблемних
питань
реалізації
проекту
будівництва
сміттєпереробного комплексу в місті Миколаїв.
Готує: Гладков Є.Л.

22.02.2018

10.00

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

(за окремим
графіком)

Засідання обласного штабу з питань сталого
проходження
опалювального
сезону
2017/2018 року, розрахунків за спожиті природний
газ та енергоносії.
Готує: Гладков Є.Л.

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

23.02.2018

10.00

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

Засідання конкурсного комітету з питань
визначення підприємства (організації) щодо
здійснення
функції
робочого
органу
для
проведення конкурсу по визначенню перевізників
на автобусних маршрутах загального користування,
замовником
перевезень
на
яких
є
облдержадміністрація.
Готує: Максименко А.В.

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

Проведення виїзних особистих прийомів громадян
у Березнегуватському та Миколаївському районах.
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
08.02.2018

10.00

Зустріч голови облдержадміністрації з керівниками
районних та міських організацій учасників бойових
дій на території інших держав.
Готують: Іваненко О.О., Соловей Ю.Л. (за
узгодженням).

11.02.2018

16.00

«Вечір зустрічі бойових друзів» з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території
інших держав і річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан в
обласному Палаці культури.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Димитров М.Ф., Іваненко О.О.,
Соловей Ю.Л. (за узгодженням).

13.02.2018

08.00

Відвідування
керівництвом
області
воїнівінтернаціоналістів, які перебувають на лікуванні в
обласному госпіталі інвалідів війни.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Георгієв П.В., Соловей Ю.Л. (за
узгодженням).

12.00

Панахида
за
загиблими
воїнамиінтернаціоналістами
(м.Миколаїв,
СвятоНікольський собор).
Готують: Димитров М.Ф., Соловей Ю.Л. (за
узгодженням).
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09.00

Відкриття
тематичного
короткотермінового
семінару «Правові засади та практичні аспекти
запобігання корупції» в Миколаївському обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій.
Готує: Дибченко Д.М.

12.00

Меморіальний марш ветеранів від обласного
Палацу
культури
до
пам’ятника
воїнамінтернаціоналістам у парку Перемоги. Мітинг з
покладанням квітів до пам’ятника воїнамінтернаціоналістам з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав і
річниці виведення військ колишнього СРСР з
Республіки Афганістан.
Готують: Димитров М.Ф., Іваненко О.О.,
Соловей Ю.Л. (за узгодженням).

20.02.2018

12.00

Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Героям
Небесної Сотні до Дня Героїв Небесної Сотні
(сквер Ради Європи).
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готують: Димитров М.Ф., Іваненко О.О.

21.02.2018

10.00

Відкриття
тематичного
короткотермінового
семінару «Ділове українське мовлення та
організація діловодства в установах публічної
влади» в Миколаївському обласному центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій.
Готує: Дибченко Д.М.

15.02.2018

За окремим
графіком

Організаційне забезпечення проведення нарад
голови
облдержадміністрації
з
головами
райдержадміністрацій, районних рад, міськими
(міст обласного значення) головами.
Готують: Стецька В.В., керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації.

За окремим
планом

Організаційне
забезпечення
участі
голови
облдержадміністрації у всеукраїнських та обласних

