ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
голова обласної державної адміністрації
САВЧЕНКО
Олексій Юрійович
09.00

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з
нагоди 204-ї річниці від дня народження
українського поета, художника, мислителя.
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.

12.00

Урочистості та святковий концерт до Міжнародного
жіночого дня в обласному Палаці культури.
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.

14.03.2018

(за окремим
графіком)

Урочисті заходи до Дня українського добровольця.
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.

15.03.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

28.03.2018

(за окремим
графіком)

Мітинг та покладання квітів з нагоди 74-ї річниці
визволення Миколаївщини від фашистських
загарбників біля меморіального комплексу на честь
героїв-десантників загону К.Ф. Ольшанського.
Готують: Бонь В.В., Димитров М.Ф.

ІІІ декада

(за окремим
планом)

Участь в сесії обласної ради.

07.03.2018

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
06.03.2018

13.00

Обласна культурно-мистецька акція аматорського
мистецтва «Диптих-ART» в Миколаївському
обласному краєзнавчому музеї.
Готує: Димитров М.Ф.

07.03.2018

09.00

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з
нагоди 204-ї річниці від дня народження
українського поета, художника, мислителя.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

12.00

Урочистості та святковий концерт до Міжнародного
жіночого дня в обласному Палаці культури.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

14.00

«До Дня краси і жіночності». Концерт естрадносимфонічного оркестру обласної філармонії та
Миколаївської філії Київського національного
університету культури і мистецтв в Палаці
культури будівельників.
Готує: Димитров М.Ф.

14.03.2018

15.03.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

(за окремим
графіком)

Урочисті заходи до Дня українського добровольця.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

09.00

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.

15.00

Засідання робочої групи з питань гуманітарної
допомоги при облдержадміністрації (за наявності
заяв).
Готує: Бєлкіна Л.П.
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12.00

Відкриття чемпіонату Миколаївської області з
велоспорту.
Готує: Садовський О.В.

12.00

Відкриття чемпіонату Миколаївської області з
бадмінтону (м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-в).
Готує: Садовський О.В.

17.03.2018

12.00

Відкриття чемпіонату Миколаївської області з
легкої атлетики (м. Миколаїв, вул. Спортивна 1/1).
Готує: Садовський О.В.

23.03.2018

12.30

Урочисте відкриття тижня дитячого читання
Миколаївській обласній бібліотеці для дітей
ім. В.Лягіна.
Готує: Димитров М.Ф.

14.00

Засідання координаційного
зайнятості населення.
Готує: Бєлкіна Л.П.

26.03.2018

13.00

Святковий концерт у клубі «Переможці» до
74-ї річниці
визволення м. Миколаєва
та
Миколаївської області від фашистських окупантів в
обласному Палаці культури.
Готує: Димитров М.Ф.

27.03.2018

15.00

Засідання
спостережної
комісії
при
облдержадміністрації з питань соціальної адаптації
осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Готує: Бєлкіна Л.П.

28.03.2018

(за окремим
графіком)

Мітинг та покладання квітів з нагоди 74-ї річниці
визволення Миколаївщини від фашистських
загарбників біля меморіального комплексу на честь
героїв-десантників загону К.Ф. Ольшанського.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

16.03.2018

10.00

комітету

сприяння

Засідання координаційної ради з питань сім’ї та
жінок при облдержадміністрації.
Готує: Бєлкіна Л.П.
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09.00

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.

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.

11.00

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

30.03.2018

09.00

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

ІІІ декада

(за окремим
планом)

29.03.2018

Участь в сесії обласної ради.

ІІІ декада

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

ІІІ декада

Засідання колегії служби
облдержадміністрації.
Готує: Гускін О.А.

За окремим
графіком

Проведення партнерських заходів на базі районів в
рамках «Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва»: «Секрети зберігання овочів в
зимовий період»; «Сучасні технології вирощування
плодоовочевої продукції»;
проведення семінару на тему: «Програма Е ваучер
заощаджує ваші фінансові ресурси».
Готує: Піскун О.В.

у

справах

дітей
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За окремим
графіком

Проведення семінару на тему: «Організація та
функціонування
обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів».
Готує: Піскун О.В.

За окремим
графіком

Впровадження
пілотного
розписки України».
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.

проекту

«Аграрні

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
заступник голови обласної державної адміністрації
КУШНІР
Олександр Валентинович
07.03.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

21.03.2018

(за окремим
графіком)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.

ІІІ декада

(за окремим
планом)

Участь в сесії обласної ради.

За окремим
планом

Публічне представлення звіту на тему «Про
виконання обласного бюджету Миколаївської
області за 2017 рік».
Готує: Іщенко В.П.

За окремим
планом

Нарада з головними розпорядниками коштів: «Про
питання, що виникають в процесі виконання
обласного бюджету 2018 року та складання
планових показників по мережі, штатах і
контингентах установ, що фінансуються з місцевих
бюджетів, на 2018 рік».
Готує: Іщенко В.П.
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За окремим
графіком

Проведення співбесід з керівниками провідних
бюджетоутворюючих підприємств 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

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.

ЗАХОДИ,
які проводить та в яких бере участь
заступник голови обласної державної адміністрації
ГАЙДАРЖИ
Валентин Васильович
14.03.2018

10.00

Засідання
колегії
управління
житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Готує: Гладков Є.Л.

16.03.2018

15.00

Урочисті заходи з нагоди Дня працівників житловокомунального
господарства
та
побутового
обслуговування населення.
Готує: Гладков Є.Л.

23.03.2018

(за окремим
графіком)

29.03.2018

10.00

ІІІ декада

(за окремим
планом)

Особистий прийом громадян.
Готує: Продан В.І.
Засідання обласного штабу з питань сталого
проходження
опалювального
сезону
2017/2018 року, розрахунків за спожиті природний
газ та енергоносії.
Готує: Гладков Є.Л.
Участь в сесії обласної ради.
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За окремим
графіком

Апаратні наради з підпорядкованими структурними
підрозділами.

За окремим
графіком

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

За окремим
графіком

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

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
07.03.2018

12.03.2018

09.00

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з
нагоди 204-ї річниці від дня народження
українського поета, художника, мислителя.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

12.00

Урочистості та святковий концерт до Міжнародного
жіночого дня в обласному Палаці культури.
Запрошено: Савченка О.Ю.
Готує: Димитров М.Ф.

(за окремим
планом)

Засідання підсумкової колегії державного архіву
Миколаївської області.
Готує: Левченко Л.Л.

10.00

Професійна програма підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів державних архівних
установ та архівів місцевого самоврядування
Миколаївської
області
в
Миколаївському
обласному центрі перепідготовки та підвищення

